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Uroczysty koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk uświetni 
obchody 120-lecia urodzin 
miasta i 30-lecia diecezji 
sosnowieckiej. Będziemy 
świętować razem już  
4 czerwca na Placu Papieskim. 
W programie m.in. Festiwal 
Organizacji Pozarządowych, 
IV Bieg Wolności, konkursy, 
pokazy, warsztaty i atrakcje  
dla dzieci. Część artystyczną 
poprowadzi Maciej  
Musiał. 

Sosnowiec i Krynica będą 
współpracować. Porozumienie w tej 
sprawie przedstawiciele obu miast 
– prezydent Arkadiusz Chęciński 
i burmistrz Piotr Ryba – podpisali 16 
maja w Sali Koncertowej podczas 
koncertu upamiętniającego 120-lecie 
urodzin Jana Kiepury. 

To już jedenasta kadencja 
Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. 
Wybory w sosnowieckich szkołach 
średnich wyłoniły 43 radnych, którzy 
ze swojego grona wybrali prezydium. 
Na czele MRMS stoi Julia Toporkiewicz, 
a jej zastępcami są Paulina Kubińska 
i Oskar Satora. Kadencja 
młodzieżowych radnych potrwa  
dwa lata. 

 
Szablistki i szabliści z Sosnowca 
potwierdzili swą doskonałą formę 
i rewelacyjnie spisali się 
na Mistrzostwach Polski Seniorów, 
które odbyły się w Warszawie. Złote 
medale wywalczyli Zuzanna Cieślar  
i Krzysztof Kaczkowski, zawodnicy 
Zagłębiowskiego Klubu  
Szermierczego. 

Sylwia Turzańska 
 
– Ma my ma ły ju bi le usz, któ ry trze ba god nie 
uczcić, stąd ma sa atrak cji w róż nych za kąt kach 
mia sta. Przed na mi wy jąt ko wy ty dzień, któ ry, 
mam na dzie ję, zo sta nie w pa mię ci dzie cia ków 
na dłu go – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Im pre zy za pla no wa no w róż nych dziel ni cach 
mia sta. Wiel ki fi nał, któ ry od bę dzie się 5 czerw ca 
na Gór ce Śro dul skiej, za po wia da się spek ta ku lar nie. 
W pla nach są m.in. snow tu bing – czy li zjaz dy z 30-
me tro wej gór ki na pon to nach, ba sen z łó decz ka mi, 
dmu cha ny plac za baw, wio ska smer fów, mecz 
w dmu cha nych ku lach, za wo dy spor to we, ogrom -
ne bań ki my dla ne, kloc ki kon struk cyj ne, cze ko la do -
we warsz ta ty, po ka zy psów po li cyj nych czy cyr ko we 

warsz ta ty. A to jesz cze nie wszyst ko. Uczest ni cy za -
ba wy bę dą mieć tak że nie po wta rzal ną oka zję, by 
wziąć udział w wiel kiej za głę biow skiej lek cji hi sto -
rii, czy li zo ba czyć jed ną z bi tew na po le oń skich, re -
kon struk cję walk z Pru sa ka mi, atak na dwór pru ski 
na Po go ni i de cy du ją ce star cie wal czą cych. Bi twa ro -
ze gra się w godz. od 15.30 do 17.00. 

Za nim jed nak na dej dzie dzień wiel kie go fi na -
łu, dzie cia ki mo gą li czyć na wiel ką za ba wę i nie -
za po mnia ne wra że nia już od 29 ma ja. W tym 
dniu ru sza 10. edy cja Ty go dnia Dziec ka. W Par -
ku Sie lec kim dzia ła już we so łe mia stecz ko, a to 
do pie ro przed smak te go, co bę dzie się dzia ło. 
Jesz cze przed wiel kim fi na łem, od 30 ma ja do  
4 czerw ca, war to za glą dać na Gór kę Śro dul ską 
w go dzi nach od 14.00 do 20.00 i spró bo wać, 
na czym po le ga snow tu bing. W dniu 29 ma ja 

war to po ja wić się tak że na Sta wi kach, gdzie or ga -
ni za to rzy za pra sza ją na rol ki u Ka rol ki, czy li 
warsz ta ty rol ko we. Od 30 ma ja do 3 czerw ca im -
pre zy dla dzie ci bę dą od by wać się co dzien nie 
w in nym par ku, czy li 30 ma ja w par ku Ka zi mierz 
w ogro dzie jor da now skim, 31 ma ja w Parku Le -
śnym (Niw ka), 1 czerw ca w Par ku z Ka mie niem 
(Mi lo wi ce), 2 czerw ca w Par ku im. W. Ma zu ra 
(Ju liusz) i 3 czerw ca w Par ku Die tla (Po goń). 
Do wiel kie go świę to wa nia przy łą czy ły się tak że 
so sno wiec kie bi blio te ki, któ re przy go to wa ły za -
wo dy i ak cję czy tel ni czą oraz Te atr Za głę bia, któ -
ry za pra sza naj młod szych na pre mie rę „Ba śni 
An der se na” w reż. Ma cie ja Pod staw ne go. 

– Już 3 czerw ca na de skach te atru wy sta wi my 
pre mie rę spek ta klu dla dzie ci, któ re go pod sta wą 
są ba śnie An der se na w naj now szym, pięk nym 

tłu ma cze niu Bo gu sła wy So chań skiej. Oprócz 
ulu bio nych ty tu łów, ta kich jak „Dziew czyn ka 
z za pał ka mi”, „Brzyd kie ka cząt ko”, „Ma ła sy ren -
ka” czy „Ca li necz ka”, w sce na riu szu znaj du ją się 
też rów nie cie ka we, choć mniej zna ne tek sty – za -
po wia da Ja cek Ja brzyk, za stęp ca dy rek to ra ds. ar -
ty stycz nych w Te atrze Za głę bia.  

Do dat ko wo, 4 i 5 czerw ca po ka zy spek ta klu 
bę dą uroz ma ico ne o ani ma cje oraz warsz ta ty dla 
ro dzi ców z dzieć mi. – Warsz ta ty kie ru je my 
do dzie ci i ich opie ku nów, któ rzy lu bią opo wia -
dać hi sto rie oraz dzie lić się swo imi po my sła mi. 
Za chę ca my do od by cia wspól nej po dró ży do ro -
słych i dzie ci do świa ta te atral nej ma gii: do ty ku, 
dźwię ku i ob ra zu – dodaje. Warsz ta ty po pro wa -
dzi Do ro ta Ko wal kow ska, pe da goż ka te atru, 
współ au tor ka spek ta klu „Ba śnie An der se na”.

Jeden w roku Dzień Dziecka to zdecydowanie za krótko, by świętować z wielką pompą, zwłaszcza gdy energia dzieci nie ma granic i kiedy obchodzimy okrągły jubileusz! 
Już po raz 10. w Sosnowcu odbywa się Tydzień Dziecka. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 

DZIECIAKI RZĄDZĄ!
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Ska Party 

Festiwal ska po raz 
pierwszy, czyli 

Więcej na str. 8 ➤

Piłkarki Czarnych Sosnowiec po raz 13. w historii zdobyły Puchar Polski.  Więcej na str. 13 ➤
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Miasto

KRÓTKO

• Na Trójkącie Trzech Cesarzy odbyły się uroczystości 
związane z 18. rocznicą wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. 

• „Wolność, muzyka, niezależność” – koncert pod takim 
hasłem odbył się 3 maja na placu przed Urzędem Miasta. 
Wystąpili m.in. Reni Jusis, Mietall Waluś, Karaś i Rogucki, 
Szymon Komasa i Basia Dratwińska. 

• Muzeum w Sosnowcu 
włączyło się 
w ogólnopolską Noc 
Muzeów. Przy Pałacu 
Schoena można było 
zobaczyć stare 
samochody, a wewnątrz 
zwiedzić aktualne 
wystawy w towarzystwie 
ich kuratorów. 

• W hali sportowej przy ul. Żeromskiego odbyła 
się XVIII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci 
i Młodzieży. 

• Szkoła Podstawowa nr 23 w Zagórzu obchodziła 
jubileusz 60-lecia. 

• Sosnowiec pozyskał środki na modernizację szesnastu 
przejść dla pieszych. Warunki bezpieczeństwa poprawią 
się m.in. przy al. Mireckiego, ul. Dmowskiego, Wojska 
Polskiego, Kościelnej, Moniuszki, Głównej czy Armii 
Krajowej. 

• Anna Wyszkoni wystąpiła w koncercie w Sali Koncertowej 
przy Zespole Szkół Muzycznych. Dochód z charytatywnej 
imprezy przeznaczono na rzecz Diecezjalnego Domu Matki 
i Dziecka w Sosnowcu. TOS

Sylwia Turzańska 
 
Po my słów miesz kań com nie bra ku je. Dzię ki 
ich ini cja ty wom zre ali zo wa no już pra wie 250 
pro jek tów za po nad 50 mln zło tych. Uda ło się 
prze pro wa dzić m.in. re no wa cje par ków, re -
mon ty chod ni ków, stwo rzyć no we miej sca 
par kin go we, pla ce za baw, si łow nie pod 
chmurką, miej sca re lak su czy wy po czyn ku 
oraz ku pić no wo ści książkowe do bi blio tek.  

– Je śli miesz ka niec ma po mysł na zmia nę 
swo je go naj bliż sze go oto cze nia, mo że 
go po pro stu zgło sić. Tym ra zem do dys po -
zy cji so sno wi czan jest po nad 6,6 mln zł, 
a jak po ka zu ją do świad cze nia mi nio nych lat, 
na praw dę war to to zro bić – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

W tej edy cji miesz kań cy nie mu szą skła dać 
wnio sków je dy nie w for mie pa pie ro wej. Swo -
je po my sły mo gą zgła szać na wet bez wy cho -
dze nia z do mu. Wcze śniej na le ża ło pro jekt 
ra zem z ze bra ny mi pod pi sa mi po par cia zło -
żyć w urzę dzie lub wy słać pocz tą. Te raz 
wszyst kie wnio ski do stęp ne są on li ne. 
Na stro nie: www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl 
znaj du je się for mu larz elek tro nicz ny, dzię ki 
któ re mu moż na zgło sić pro jekt w cią gu kil ku 
mi nut. Wnio sko daw ca mu si po dać je go na -
zwę, lo ka li za cję, orien ta cyj ny koszt i opis pla -
no wa nej in we sty cji. Na le ży do łą czyć tak że li -
stę po par cia, któ ra mo że być ze ska no wa na lub 
w for mie on li ne. W tym dru gim przy pad ku 
wy star czy wy słać link z for mu la rzem do od -
po wied niej licz by osób, a pod pi sy zo sta ną zsu -
mo wa ne przez pra cow ni ków urzę du. Ci, któ -
rzy zde cy du ją się na tra dy cyj ną for mę zło że -
nia pro jek tu, mo gą go zgło sić w Wy dzia le 
Kul tu ry i  Pro mo cji Mia sta (al.  Zwy cię -
stwa 20, IV pię tro, pok. 503e) lub wy słać 
pocz tą. Pro jek ty moż na zgła szać do 6 czerw -
ca. Wię cej in for ma cji moż na uzy skać pod nr 
tel. 32/296-06-16 lub moż na wy słać ma ila 
na ad res: oby wa tel ski@um.so sno wiec.pl.

Zgłoś projekt i wygraj
W tej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zadecydują, jak wydać 6 mln 620 tys. zł. Milion złotych 
zostanie przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe środki zostaną podzielone na poszczególne 
rejony konsultacyjne. W tym roku wprowadzono także istotną zmianę. Projekty można zgłaszać zarówno 
w formie papierowej, jak i online. Sami sosnowiczanie chętnie zgłaszają swoje pomysły. – Budżet Obywatelski 
jest świetnym sposobem, żeby zrealizować inwestycje, których mieszkańcy potrzebują w danej dzielnicy 
najbardziej i jednocześnie pozytywnie angażuje nas mieszkańców do działalności na rzecz małych 
społeczności – przekonuje Piotr Szewczyk z Sosnowca. 

Ruszyła IX edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu

reklama

Plac zabaw przy ul. Dworskiej powstał w ramach VII edycji BO. 
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CUDA NA KIJU I NIE TYLKO 

Trzema nowymi placami zabaw przy  
ul. Dworskiej, Ostrogórskiej i Kalinowej 
cieszą się zarówno najmłodsi, jak i nieco 
starsi mieszkańcy Sosnowca. Kolorowe 
miejsca wypoczynku, relaksu i zabawy 
powstały w ramach VII edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Trzy place zostały 
oddane do użytku w maju i cieszą się 
coraz większą popularnością. 
– Najbardziej synowi podobają się 
fantazyjne rury i oczywiście, 
piaskownica, w której może siedzieć 
godzinami. On się bawi w bezpiecznym 
miejscu, a ja także podtrzymuję 
towarzyskie relacje – przyznaje Anna 
Maliszewska, mama 5-letniego Antka, 
która jest częstym gościem placu zabaw 
przy ul. Dworskiej. W tym miejscu 
wprawdzie plac zabaw się znajdował, 
ale wymagał całkowitej rewitalizacji 
i przebudowy. Dużą atrakcją jest także 
huśtawka, jedyna tego typu 
w Sosnowcu, na której jednocześnie 
może huśtać się kilka osób. 
Atrakcji, a dokładniej „Cudów na kiju”, 
nie brakuje także przy ul. Ostrogórskiej, 

gdzie został zrealizowany projekt pod tą 
właśnie nazwą. – Powstała oryginalna 
ścieżka zdrowia z torem przeszkód 
wśród drzew, są ruchome ścieżki, 
drewniane platformy dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Jednocześnie jest to strefa relaksu, 
gdzie można posłuchać odgłosów 
natury. Sprzyja temu między innymi 
specjalnie posadowiona oryginalna 
minifontanna. Poza tym zamontowano 
także kurtyny wodne, które będą 
wykorzystywane latem dla ochłody 
– mówi Joanna Grabarczyk z Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta w UM 
w Sosnowcu. W dalszym ciągu zmienia 
się także skwer przy ul. Kalinowej. Nowy 
plac zabaw i boisko do gry w bule to 
trzeci etap modernizacji tego miejsca. 
Modernizacja placu zabaw na ul. 
Dworskiej kosztowała ok. 360 tys. zł, 
„Cuda na kiju” przy ul. Ostrogórskiej 
ok. 390 tys. zł, a na realizację trzeciego 
etapu rozbudowy obecnego  
skweru przy ul. Kalinowej wydano 
ok. 310 tys. zł.

• Styropian o wartości 2500 zł skradziono spod 
termomodernizowanego bloku przy ul. Kierocińskiej. 
Sprawców w wieku od 24 do 38 lat zatrzymano już 
następnego dnia, a skradziony towar odnalazł się na jednej 
z posesji w powiecie olkuskim. 

• Sąd zajmie się sprawą 38-latki z Będzina, która ucząc się jazdy 
samochodem na parkingu przed CH Auchan, wjechała w znak 
drogowy, betonowy słupek i… drzwi wejściowe do sklepu. 

• Brawa dla sierż. Fabiana Walotka (na zdjęciu obok), 
dzielnicowego z Komisariatu III. 13 maja podczas patrolu 
zauważył pożar na 10. piętrze bloku. Z balkonu sąsiadów 
przedostał się do płonącego mieszkania, z którego  
uratował psa. TOS 
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120 lat od momentu narodzin 
wybitnego śpiewaka Jana Kiepury 
minęło w poniedziałek 16 maja. 
Kiepura przyszedł na świat 
w Sosnowcu, ale ważnym 
miejscem była dla niego również 
Krynica. Podczas upamiętniającej 
artystę gali stolica Zagłębia 
Dąbrowskiego i popularny kurort 
podpisały porozumienie 
o współpracy. 

 
Jan Kiepura urodził się w 1902 roku w 
ist nie ją cym do dzi siaj do mu przy ul. 
Ma jo wej na Po go ni. Póź niej miesz kał 
na Sta rym So snow cu, gdzie je go oj ciec 
pro wa dził pie kar nię. To z So snow ca 
wy bit ny śpie wak roz po czął marsz do ka -
rie ry. Póź niej waż nym miej scem sta ła się 
dla nie go rów nież Kry ni ca, gdzie ar ty sta 
wy bu do wał ist nie ją cy do dziś pen sjo nat 
Pa tria. W Kry ni cy zmarł i po cho wa ny 
jest rów nież oj ciec Ja na Fran ci szek Kie -

pu ra. Od 1967 ro ku co rocz nie od by wa 
się tam Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry. 

Po ro zu mie nie w spra wie współ pra -
cy ze stro ny So snow ca pod pi sa li pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski i prze wod -
ni czą ca Ra dy Miej skiej Ewa Szo ta, 
a ze stro ny Kry ni cy bur mistrz Piotr 
Ry ba i prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej 
Ire na We ber -Gre lec ka. 

– Jan Kie pu ra wy rósł w So snow cu, 
ale był też zwią za ny z Kry ni cą. Dzi -
siaj pod pi su je my po ro zu mie nie, któ -
re te je go związ ki z obo ma mia sta mi 
sce men tu je. Li czy my na bo ga tą 
współ pra cę w sfe rze kul tu ry czy spor -
tu, nie tyl ko w związ ku z po sta cią 
Kie pu ry – mó wi pre zy dent Ar ka diusz 
Chę ciń ski. 

– Ży czę, aby to po ro zu mie nie, któ -
re dzi siaj pod pi sa li śmy, przy nio sło 
ogól ną sa tys fak cję i ra dość, aby ta 
współ pra ca mię dzy na szy mi gmi na mi 
prze ło ży ła się na ko rzyść dla wszyst -
kich miesz kań ców za rów no Kry ni cy, 
jak i So snow ca – do da je prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej Ewa Szo ta. 

– Kry ni ca -Zdrój i So sno wiec to 
dwa mia sta, jakie łą czy Jan Kie pu ra, 
któ ry po wi nien być fun da men tem na -
szej zna ko mi tej współ pra cy w za kre sie 
kul tu ral nym, se nio ral nym, mło dzie żo -
wym czy tu ry stycz nym. Bar dzo się cie -
szę, że jest mi da ne dzi siaj pod pi sać to 
po ro zu mie nie i je stem prze ko na ny, że 
duch Ja na Kie pu ry bę dzie dzi siaj czu -
wał nad na mi, że by śmy się z te go po -
ro zu mie nia jak naj le piej wy wią za li 
– po wie dział Piotr Ry ba, bur mistrz 
Kry ni cy. 

– Je stem bar dzo dum na, że mo gli -
śmy pod pi sać to po ro zu mie nie, któ re 

jest ko rzyst ne dla obu miast – do da ła 
Ire na We ber -Gre lec ka, sze fo wa kry -
nic kiej Ra dy Miej skiej, któ ra za pro si ła 
też so sno wi czan do Kry ni cy. 

120. rocz ni cę uro dzin Ja na Kie pu ry 
uświet nił kon cert w Sa li Kon cer to wej 
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych. Pu -
blicz no ści w re per tu arze ope ro wym 
i ope ret ko wym za pre zen to wa li się 
Gra ży na Bro dziń ska, Edy ta Pia sec ka, 
Adam So bie raj ski, Łu kasz Gaj, Da -
riusz Ma chej. Ar ty stom to wa rzy szy ła 
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii 
Za brzań skiej pod ba tu tą Sła wo mi ra 
Chrza now skie go. 

– War to ma rzyć, war to być oso bą, 
któ ra chce speł nić swo je ma rze nia, bo 
każ dy z nas ma ukry te ta len ty, tyl ko 
mu si je chcieć wy ko rzy sty wać. Marz -
my i re ali zuj my swo je pla ny tak, jak ro -
bił to Jan Kie pu ra, pro sty chło pak 
z So snow ca – do da je pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski. TOS 

Jan Kiepura połączył Sosnowiec i Krynicę 

Tomasz Szymczyk 
 
Osie dle przy ul. Trau gut ta, któ re go 
bu do wa wła śnie się koń czy, to pierw -
sze ko mu nal ne miesz ka nia bu do wa ne 
przez mia sto od pięć dzie się ciu lat. 
W czte rech bu dyn kach znaj dzie się 
tu taj 88 miesz kań, z cze go osiem przy -
sto so wa nych bę dzie do po trzeb osób 
nie peł no spraw nych.  

– Za le ży nam, aby no we osie dle za -
peł ni ło się jak naj szyb ciej. Li sta chęt -
nych jest dość dłu ga i my ślę, że już nie -
dłu go pierw si lo ka to rzy bę dą cie szy li się 
no wy mi miesz ka nia mi – mó wi Ra fał 
Ły dek, dy rek tor Miej skie go Za kła du 
Za so bów Lo ka lo wych w So snow cu. 

Zna na jest już staw ka czyn szu 
w miesz ka niach na no wym osie dlu. 
To 11,85 zł/m kw. 

– Kwo ta ta nie jest na szym wy my -
słem, ale wy ni ka ze wskaź ni ka prze li -

cze nio we go kosz tu od two rze nia, ogła -
sza ne go przez wo je wo dę ślą skie -
go – przy zna je Je re miasz Zło tec ki, za -
stęp ca dy rek to ra ds. in we sty cji i re -
mon tów MZZL. 

Co bar dzo waż ne, miesz kań 
przy uli cy Trau gut ta nie bę dzie moż -
na ku pić. 

Na no wym osie dlu miesz ka nia ma ją 
od nie wie le po nad 38 m kw. po -
wierzch ni do po nad 57 m kw. To 
ozna cza, że czynsz w naj mniej szym 
z nich wy nie sie ok. 460 zł, a w naj -
więk szym nie wie le po nad 680 zł. 

Miesz ka nia na osie dlu ma ją wy -
koń czo ne ła zien ki (ka fel ki, ar ma tu -
ra), tyn ki gip so we, wszyst kie in sta -
la cje i drzwi ze wnętrz ne. Lo ka le są 
wy po sa żo ne w cen tral ne ogrze wa nie 
oraz cie płą wo dę z sie ci. No wy lo ka -
tor mu si za dbać m.in. o drzwi we 
wnę trzu i wy po sa że nie. Osie dle 

dys po nu je miej sca mi par kin go wy mi 
oraz pla cem za baw, któ ry po wsta nie 
w cią gu kil ku ty go dni. W każ dym 
z czte rech bu dyn ków bę dzie też 6 

miejsc w ga ra żach, a te bę dą wy naj -
mo wa ne w prze tar gu. Osie dle wy -
po sa żo ne bę dzie tak że w in sta la cje 
fo to wol ta icz ne, któ re bę dą wspie ra -

ły za si la nie czę ści wspól nych bu -
dyn ków. 

Mia sto nie za po mi na rów nież 
o tych miesz kań cach, któ rzy za ra -
bia ją za du żo, by ubie gać się 
o miesz ka nie ko mu nal ne, a jed no -
cze śnie za ma ło, by otrzy mać kre dyt 
hi po tecz ny. Trwa bo wiem bu do wa 
no we go osie dla przy uli cy Naf to -
wej. W 12 bu dyn kach znaj dzie się 
pra wie 300 miesz kań. Szcze gó ły 
po win ny być zna ne jesz cze w tym 
ro ku. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać 
w Wy dzia le Go spo dar ki Lo ka lo wej 
Urzę du Miej skie go (ul. Mo drze jow -
ska 32a, tel. 32 296 08 62,  e -ma il: 
wgl@um.so sno wiec.pl) lub Dzia le Lo -
ka li Miesz kal nych Miej skie go Za kła -
du Za so bów Lo ka lo wych (ul. Par ty -
zan tów 10a, tel. 32 290 18 37, ema il: 
lo ka le miesz kal ne@mzzl.pl).

Pierwsze komunalne bloki od 50 lat
W ciągu kilku najbliższych miesięcy budowane przy ul. Traugutta osiedle ma już być zasiedlone przez nowych mieszkańców.

Przedstawiciele władz Sosnowca i Krynicy zawarli porozumienie o współpracy. 

arc

W czterech budynkach znajduje się 88 mieszkań. 
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Po raz pierwszy od czterdziestu lat trwa budowa nowej 
linii tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. 
Mieszkańcy Zagórza, gdzie przedłużana jest linia nr 15 
na wielu odcinkach, widzą już nowe tory. Na jakim etapie 
jest ta inwestycja i kiedy pojadą tamtędy tramwaje 
wożące pasażerów? 
W przy pad ku tej in we sty cji przede wszyst kim 
trze ba pod kre ślić za an ga żo wa nie ze stro ny firm 
wy ko naw czych, któ re od sa me go po cząt ku in ten -
syw nie pra co wa ły, że by zre ali zo wać to za da nie 
w ter mi nie wy ni ka ją cym z za pi sów umo wy, czy li 
do stycz nia 2023 ro ku. War to pod kre ślić, że pra -
ce są już bar dzo za awan so wa ne – więk szość to rów 
szla ko wych jest uło żo na, koń czy się prze bu do wa 
ist nie ją cej wcze śniej pę tli, bu do wa wia duk tu 
w cią gu uli cy Bra ci Mie ro szew skich w jed nej czę -
ści jest od da na do użyt ku, w dru giej zbli ża się 
do fi na ło we go eta pu, prze bu do wy wa ne jest rondo 
Ja na Paw ła II, na któ rym po wsta nie no wa pę tla. 
Pra ce są zgod ne z har mo no gra mem, a na wet nie -
co wy prze dza ją za ło że nia, mi mo że pod czas re ali -
za cji ro bót nie bra ko wa ło prze szkód i pro ble mów. 
Mam ta ką ci chą na dzie ję, że tram waj bę dzie mógł 

po je chać już w li sto pa dzie, kie dy wy pad nie do -
kład nie 40. rocz ni ca od da nia do ru chu tej li nii w jej 
wcze śniej szym prze bie gu i z ostat nich in for ma cji 
wy ni ka, że ta mo ja na dzie ja ma so lid ne pod sta wy. 
 
Czy budowa nowego torowiska spowoduje zmianę 
organizacji ruchu tramwajów w Sosnowcu i skierowanie 
do Zagórza dodatkowej linii prócz „15”? 
Nie mo gę jesz cze ja sno od po wie dzieć na py ta nie 
o or ga ni za cję ko mu ni ka cji tram wa jo wej po od da -
niu tra sy do ru chu. Z na sze go punk tu wi dze nia, 
to mi mo wszyst ko przy szłość jesz cze dość od le -
gła. Fak tycz nie jed nak w naj bliż szym cza sie bę -
dzie my na ten te mat roz ma wiać z Za rzą dem 
Trans por tu Me tro po li tal ne go, któ ry jest or ga ni -
za to rem ko mu ni ka cji w re gio nie oraz wła dza mi 
So snow ca, któ re są tu ośrod kiem de cy zyj nym. 
Z pew no ścią jed nak za pro po nu je my pa sa że rom 
ofer tę prze wo zo wą naj wyż szej ja ko ści, do sto so -
wa ną do współ cze snych wy mo gów pa sa że rów. 
Je stem prze ko na ny, że dzię ki te mu wie lu miesz -
kań ców Za gó rza zmie ni przy zwy cza je nia trans -
por to we i za miast sa mo cho du wy bie rze tram waj.  

Sporo działo się w Sosnowcu w ostatnich latach, jeśli 
chodzi o tramwajowe remonty. Sobieskiego, Będzińska, 
Sienkiewicza, Piłsudskiego to inwestycje, które zmieniły 
tramwajowe oblicze miasta. Dzięki nim pojawiły się 
nowsze tramwaje niż wysłużone wozy 105N i pochodne. 
Czy nowych niskopodłogowych tramwajów będzie 
w Sosnowcu więcej? 
Z ca łą pew no ścią tak bę dzie. Po to in we stu je my 
w in fra struk tu rę, że by na li niach mo gły kur so wać 
no wo cze sne, ni sko po dło go we tram wa je. To isto -
ta pro wa dzo nych przez nas in we sty cji. W tej 
chwi li dys po nu je my już 124 tram wa ja mi z ni ską 
pod ło gą, z cze go 107 po zy ska li śmy w ostat nich 8 
la tach. W pla nie ma my dal sze za ku py – ma my 
na dzie ję, że przy do fi nan so wa niu unij nym z per -
spek ty wy na la ta 2021-2027 bę dzie my mo gli ku -
pić 50 no wych ni sko po dło go wych tram wa jów. 
Na wię cej ni sko po dło go wych tram wa jów niż 
dziś, miesz kań cy So snow ca nie bę dą mu sie li cze -
kać do na stęp nych za ku pów ta bo ru. Pla nu je my, 
że po za koń cze niu in we sty cji mo der ni za cji to ro -
wisk wzdłuż ulic 1 Ma ja, gen. An der sa i Woj ska 
Pol skie go oraz pę tli przy dwor cu ko le jo wym 
w My sło wi cach, do ob słu gi li nii nr 26 skie ru je my 
wa go ny ni sko po dło go we. 
 
Jeśli chodzi właśnie o linię nr 26, to niedawno Tramwaje 
Śląskie podpisały umowę na modernizację torowiska 
wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Nowością będzie to, że 
na większym odcinku będzie to wreszcie linia 
dwutorowa. Co jeszcze zmieni się w rejonie Dańdówki, 
Niwki i Modrzejowa? 
Przede wszyst kim znik ną przy stan ki, na któ rych 
pa sa że ro wie wsia da ją i wy sia da ją do i z tram wa ju 
bez po śred nio z jezd ni. Za stą pią je wy nie sio ne 
plat for my przy stan ko we, wy dzie lo ne z jezd ni, 
któ re zwięk szą do stęp ność do tram wa ju zwłasz -
cza oso bom star szym, nie peł no spraw nym, opie -
ku nom z dzieć mi, a więk szy kom fort ko rzy sta -
nia z tram wajów od czu ją wszy scy. In we stu je my 
tak że w no we za si la nie, po zwa la ją ce na eks plo -
ata cję tram wa jów kli ma ty zo wa nych oraz umożl -
wia ją ce zwięk sze nie czę sto tli wo ści ich kur so wa -

nia. Po nad to na no wych słu pach trak cyj nych za -
mon to wa ne zo sta nie no wo cze sne le do we oświe -
tle nie ulicz ne. Ten ele ment jest rów nież bar dzo 
istot ny – le do we oświe tle nie nie dość, że jest 
znacz nie mniej ener go chłon ne, a co za tym idzie 
bar dziej eko lo gicz ne, to opty mal nie oświe tla to -
ro wi sko, jezd nię i chod ni ki, przy czy nia jąc się 
do zwięk sze nia bez pie czeń stwa nie chro nio nych 
uczest ni ków ru chu.  
 
Trwają prace na ul. 1 Maja. Ich zaawansowanie na ul. 
Andersa pozwoliło kilkanaście dni temu na powrót linii 
nr 27 na trasę do Kazimierza Górniczego. Nie da się 
ukryć, że torowisko w Klimontowie, Porąbce i przy samej 
pętli w Kazimierzu jest mocno wysłużone. Czy spółka ma 
plany modernizacyjne dotyczące tych odcinków? 
Te mat sko mu ni ko wa nia Ka zi mie rza Gór ni cze go 
po zo sta je w tej chwi li na wstęp nym eta pie ana liz 
i ba dań, któ rych efek tem ma być opra co wa nie 
spój nej kon cep cji. Za sad ne jest, by z du ży mi in -
we sty cja mi wstrzy mać się do jej za twier dze nia, 
wpi su jąc się w sze ro kie pla ny dla tej dziel ni cy So -
snow ca. Przez la ta zna czą co zmie ni ły się po trze by 
trans por to we w tym re jo nie i chy ba dla każ de go, 
kto zna ten ob szar, ja sne jest, że or ga ni za cja ko -
mu ni ka cji zbio ro wej w tym miej scu wy ma ga za -
sad ni czych zmian. To jed nak ele ment przy szło ści, 
na to miast tu i te raz mo gę wska zać, że wy ko rzy sta -
li śmy czas, kie dy z po wo du pro wa dzo nych prac 
wzdłuż ul. An der sa ruch tram wa jów do Ka zi mie -
rza Gór ni cze go był za wie szo ny, re ali zu jąc pra ce 
na praw cze na tej li nii w kil ku miej scach. Ko lej ne 
pra ce za pla no wa li śmy tak że na ten rok, w ra mach 
za dań wła snych, bez unij ne go do fi nan so wa nia, 
jed nak nie ma na ra zie mo wy o ca ło ścio wej, grun -
tow nej mo der ni za cji czy prze bu do wie tej li nii.  
 
Niestety, przedłużają się prace na ul. Małachowskiego 
w centrum miasta. To utrudnienia i dla pasażerów, i dla 
tramwajarzy. Skąd to opóźnienie i kiedy tramwaje wrócą 
w to miejsce? 
Nie ukry wam, że to dla nas wy jąt ko wo przy kry te -
mat. Gdy by śmy by li w sta nie prze wi dy wać przy -
szłość i wie dzie li, jak się to wszyst ko po to czy, 
zmie ni li by śmy ko lej ność re ali za cji po szcze gól nych 
za dań, tak że by sa me pra ce prze bie gły w jed nym 
cza sie z in we sty cją miej ską. Nie ste ty jed nak, pew -
nych rze czy nikt nie był w sta nie prze wi dzieć 
i efekt jest, ja ki jest. Opóź nie nie w re ali za cji w sto -
sun ku do pier wot nych za ło żeń jest ol brzy mie, ale 
ja za wsze szu kam po zy ty wów i ta kich do brych in -
for ma cji się do cze ka łem. Wy pro du ko wa ne zo sta -
ły płyty to ro we, prze zna czo ne wła śnie do te go za -
da nia, w któ rych prze strze nie mię dzy szy na mi wy -
peł nia kost ka gra ni to wa, co wy glą da bar dzo ele -
ganc ko. Ten ma te riał tra fił już na plac bu do wy, 
gdzie są tak że zwie zio ne no we słu py trak cyj ne, 
ocze ku ją ce na mon taż. Ja kiś czas te mu nasz wy ko -
naw ca przy stą pił do prac ziem nych – trwa ko ry to -
wa nie i ukła da nie warstw kon struk cyj nych 
w miej scach, w któ rych nie ma ko li zji z in fra struk -
tu rą, któ ra prze bu do wy wa na bę dzie w za kre sie 
miej skim in we sty cji, a w mię dzy cza sie wy ko naw -
ca do pro wa dził do uli cy Ma ła chow skie go no we 
ka ble za si la ją ce. Wie rzę, że te raz ta in we sty cja bę -
dzie już prze bie gać spraw nie i bę dzie mia ła szyb ki 
i szczę śli wy fi nał.  
 
Rozmawiał: Tomasz Szymczyk

Zaproponujemy ofertę najwyższej jakości
W Sosnowcu wiele działo się w ostatnich latach, jeśli chodzi o remonty tras tramwajowych. Obecnie prace trwają m.in. na ulicy 1 Maja i Małachowskiego, trwa też budowa 
nowej linii w Zagórzu. O bieżących inwestycjach i planach na przyszłość rozmawiamy z BOLESŁAWEM KNAPIKIEM, prezesem zarządu Tramwajów Śląskich SA.

reklama

W Sosnowcu pojawią się kolejne niskopodłogowe tramwaje. 
Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie SA 
Bolesław Knapik.
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Syl wia Tu rzań ska 
 
Po raz ostat ni, przed pan de mią, w tak wiel kim 
wy da rze niu mu zycz nym uczest ni czy li śmy 
w czerw cu 2019 ro ku. Wów czas so sno wi cza -
nie ob cho dzi li 20. rocz ni cę wizyty pa pie ża Ja -
na Paw ła II w sto li cy Za głę bia Dą brow skie go. 
Gwiaz dą kon cer tu był Go lec uOrkiestra. 
– Pan de mia w ostat nim cza sie spra wi ła, że 
mu sie li śmy pew ne pla ny ko ry go wać. Na szczę -
ście, na 120-le cie mia sta mo że my wró cić 
na Plac Pa pie ski i wspól nie świę to wać uro dzi -
ny na sze go So snow ca. W 2017 ro ku w 115. 
rocz ni cę nada nia praw miej skich świę to wa li śmy 
wspól nie z Pio trem Ru bi kiem, po tem był nie -
za po mnia ny wy stęp ze spo łu Go lec uOrkiestra. 
Te raz czas na zespół Śląsk – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. – So sno wiec 
ma 120 lat, 30-le cie ist nie nia ob cho dzi die ce zja 
so sno wiec ka, a po nad to 100 lat te mu część Ślą -
ska zo sta ła przy łą czo na do od ra dza ją ce go się 
pań stwa pol skie go. Od da my więc tak że hołd 
po wstań com ślą skim, w tym oczy wi ście tak że 
Zagłębiakom, któ rzy wal czy li w po wsta niu 

i po ma ga li Ślązakom. Po nad to 4 czerw ca to 
prze cież nie zwy kła da ta w naj now szej hi sto rii 
Pol ski. W 1989 ro ku mie li śmy czę ścio wo wol -
ne wy bo ry par la men tar ne. O tym wy da rze niu 
tak że pa mię taj my. Ser decz nie za pra szam 
na Plac Pa pie ski. To bę dzie na pew no nie -
zwy kłe wy da rze nie, któ re na dłu go zo sta nie 
w pa mię ci nas wszyst kich – do da je pre zy -
dent. 

Świę to wa nie od go dzi ny 11.00 za in au gu ru -
je Fe sti wal Or ga ni za cji Po za rzą do wych, któ -
ry po trwa do go dzi ny 17.00. Or ga ni za to rzy 
nie za po mnie li tak że o naj młod szych i tych 
nie co star szych. W pro gra mie zna la zły się 
m.in. ani ma cje dla dzie ci, tur nie je spor to we, 
bieg smy ka i bieg ro dzin ny, po kaz sztuk wal -
ki, gry, za ba wy, kon kur sy, pre lek cje na te mat 
die te ty ki, zum ba, wy sta wy rę ko dzie ła, po kaz 
jach tów, mo to cy kli i po jaz dów służb miej -
skich. Zo sta ną stwo rzo ne stre fy te ma tycz ne, 
ta kie jak stre fa ani ma cji, spor to wa, zwie rząt, 
zdro wia oraz kre atyw na. 

O godz. 12.30 roz pocz nie się IV Bieg Wol no -
ści, upa mięt nia ją cy wy bo ry z 4 czerw ca 1989 ro -

ku. Tra sa bie gu zo sta ła wy zna czo na alej ka mi Pla -
cu Pa pie skie go, a je go dy stans wy nie sie ok. 1989 
me trów, ze wzglę du na to, iż w 1989 ro ku od by ły 
się pierw sze czę ścio wo wol ne wy bo ry do par la -
men tu. Biu ro za wo dów bę dzie czyn ne od go dzi -
ny 10.00. W bie gu mo gą wziąć udział oso by 
w każ dym wie ku, a oso by po ni żej 16. ro ku ży cia 
– wy łącz nie pod opie ką opie ku na praw ne go. 
Każ dy uczest nik bie gu otrzy ma pa miąt ko wy me -
dal i ko szul kę. Bę dzie mieć za pew nio ny po si łek 
re ge ne ra cyj ny, wo dę, opie kę me dycz ną oraz 
ubez pie cze nie NW. O godz. 17.00 roz pocz nie 
się uro czy sta msza świę ta pod prze wod nic twem 
bi sku pa so sno wiec kie go – Grze go rza Ka sza ka 
– ja ko dzięk czy nie nie z ra cji 23. rocz ni cy wi zy ty 
św. Ja na Paw ła II w So snow cu. 

Po mszy św. o godz. 18.00 na sce nie wy stą pi 
So sno wiec ka Or kie stra Dę ta, a o godz. 19.00 
roz pocz nie się kon cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca 
„Śląsk”. 

 
Na cmentarzu przy ul. Smutnej odsłonięto 
tablicę upamiętniającą powstańców 
śląskich. Więcej na str. 9 ➤

Oddajmy hołd powstańcom
Uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk uświetni obchody 120-lecia urodzin miasta i 30-lecia diecezji sosnowieckiej. Wielkie artystyczne wydarzenie 
odbędzie się już 4 czerwca na Placu Papieskim. To niepowtarzalna okazja, by nie tylko świętować rocznicę nadania praw miejskich i utworzenia diecezji 
sosnowieckiej oraz częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, ale by oddać należyty hołd powstańcom śląskim i wszystkim, którzy im pomagali. 
Część artystyczną poprowadzi Maciej Musiał.

reklama

Już 4 czerwca na Placu Papieskim będziemy świętować obchody 120-lecia urodzin miasta i 30-lecia diecezji sosnowieckiej

Jesz cze w tym ro ku so sno wi cza nie bę dą mo gli sko -
rzy stać z Kar ty Miesz kań ca. Wy dział Roz wo ju 
i Przed się bior czo ści Urzę du Miej skie go wy brał już 
ofe ren ta, któ ry przy go to wu je ją od stro ny tech nicz -
nej. – Kar ta bę dzie do stęp na w for mie tra dy cyj nej, 
pla sti ko wej, ale tak że ja ko apli ka cja. Miesz kań cy 
bę dą mo gli na jej pod sta wie sko rzy stać ze zni żek 
– mó wi To masz Szy mo no wicz, na czel nik wy dzia -

łu. Zniż ki do ty czyć ma ją za rów no in sty tu cji miej -
skich (obiek ty spor to we i kul tu ral ne), jak rów nież 
part ne rów ze wnętrz nych. Sys te mem za rzą dzać bę -
dzie gmi na, ale wspar ciem tech nicz nym zaj mo wać 
się bę dzie wspo mnia na fir ma ze wnętrz na. Nie wia -
do mo jesz cze, w ja kim spo sób bę dzie moż na wy -
ro bić kar tę, ale czyn ność ta ma być pro sta i szyb ka. 
Kar ty bę dą mia ły cha rak ter sper so na li zo wa ny. TOS

Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji w So snow -
cu już po raz pią ty przy stę pu je do re ali za cji 
dwóch pro jek tów pro gra mu „Bli żej sie bie” 
– „Bli żej sie bie – ra dość ży cia” oraz „Bli żej sie bie 
– ra zem nad wo dą”. Pro jek ty re ali zo wa ne są 
w ra mach Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki 
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych 
oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii na rok 2022. 

– Nad rzęd nym ce lem pro gra mu „Bli żej sie bie” 
jest pro mo wa nie zdro we go i wol ne go od uży wek 
sty lu ży cia, a tak że pro pa go wa nie po zy tyw nych 
wzor ców ro dzin ne go spę dza nia cza su wol ne go 
i bu do wa nie ko le żeń skich re la cji mię dzy uczest -
ni ka mi. Za ję cia pro po no wa ne w ra mach re ali za -
cji pro gra mu ma ją na to miast do star czyć uczest -
ni kom wie dzy zwią za nej z prze ciw dzia ła niem 
uza leż nie niom oraz z umie jęt nym i efek tyw nym 
or ga ni zo wa niem so bie cza su wol ne go – wy ja śnia 
Je rzy Gó rak, dy rek tor MOSiR-u w So snow cu. 

Pro jekt „Bli żej sie bie – ra zem nad wo dą” pro -
po nu je je go uczest ni kom wa chlarz róż no rod -
nych ak tyw no ści, któ re są udo stęp nia ne na pre -

fe ren cyj nych wa run kach ce no wych lub cał ko wi -
cie nie od płat nie. – Na sza ofer ta obej mu je m.in. 
bez płat ne ko rzy sta nie w trak cie wa ka cji z wod -
ne go to ru prze szkód przez dzie ci i mło dzież za -
miesz ka łą na te re nie mia sta So snow ca lub 
uczęsz cza ją cą do so sno wiec kich szkół, week en -
do we Ro dzin ne Spły wy Ka ja ko we, za ję cia aqu -
aspinningu dla do ro słych oraz za ję cia re kre acyj -
ne go pły wa nia dla dzie ci w wie ku od 7. do 13. 
ro ku ży cia – wy li cza dy rek tor MOSiR-u. 

Z ko lei Pro jekt „Bli żej sie bie – Ra dość ży cia” 
to m.in. ro dzin ne tre nin gi bie go we „Bli żej sie bie 
– ra dość ży cia”, ro dzin ne bie gi pn. „Bli żej Sie bie 
– ra dość ży cia”, za wo dy ro dzin ne „Bli żej Sie bie 
– ra dość ży cia z de sko rol ka mi, hu laj no ga mi i rol -
ka mi” czy ro dzin ny rajd na orien ta cję „Bli żej sie -
bie – ra dość ży cia”, pod czas któ re go uczest ni cy 
mu szą wy ko ny wać za da nia lo gicz ne, spraw no -
ścio we i za da nia spe cjal ne. Ter mi ny oraz szcze -
gó ły do ty czą ce pro po no wa nych aktyw ności do -
stęp ne są na pro fi lu Fa ce bo ok https://www. fa -
ce bo ok. com/BlizejsiebieSosnowiec. KP

Karta mieszkańca ze zniżkami

„Bliżej siebie”, dalej od używek
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To masz Szym czyk 
 
Prze bu do wa pły wal ni roz po czę ła się 
jesz cze w 2020 ro ku. Obiekt od da ny 
do użyt ku zo stał w la tach sześć dzie sią -
tych XX wie ku, czę ścio wo zmo der ni -
zo wa no go w 2010 ro ku. Przed za -
mknię ciem na po trze by re mon tu mie -
sięcz nie ko rzy sta ło z nie go na wet 16 ty -
się cy osób. Stan obiek tu nie od po wia -
dał już jed nak współ cze snym po trze -
bom użyt kow ni kom, stąd de cy zja o re -
mon cie, któ ry jest już na ukoń cze niu. 

– Ter min za koń cze nia wszyst kich 
prac wy zna czo no na 1 lip ca. To już ści -
sły fi nisz – mó wi To masz So ska, za -
stęp ca dy rek to ra Miej skie go Ośrod ka 
Spor tu i Re kre acji ds. in we sty cji i re -
mon tów.  

Obiekt jest te raz o wie le więk szy. Do -
tych cza so wa po wierzch nia użyt ko wa 
pły wal ni, któ ra wy no si ła 3582,93 m kw. 
wzro sła do 4344,28 m kw. Grun tow -
nie prze bu do wa ny zo stał hol głów ny 
i szat nie dla użyt kow ni ków głów nej 
niec ki ba se no wej. Po wstał też no wy 

bro dzik o wy mia rach 12,5 na 6 me -
trów. Jest już w nim wo da, któ ra ak tu -
al nie jest fil tro wa na przed ba da niem. 
Nie ba wem wo da po ja wi się rów nież 
w głów nej niec ce ba se no wej. W no wej 
czę ści na pię trze po wsta ła też sa la 
do fit nes su, si łow nia i po miesz cze nia 
na po trze by za jęć gim na sty ki ko rek cyj -
nej. Do bu dyn ku do tar ła już część 
sprzę tu tre nin go we go, któ rą miał za -
pew nić wy ko naw ca prac (po zo sta ły jest 
w ge stii Miej skie go Ośrod ka Spor tu 
i Re kre acji). Z ko lei w pod piw ni cze niu 

ulo ko wa ne bę dzie pro fe sjo nal ne sau -
na rium z trze ma sau na mi: dwie ma su -
chy mi, jed ną pa ro wą, w tym jed ną dla 
czter dzie stu osób. Nie mal pew ne jest, 
że ci, któ rzy ko rzy sta li z pły wal ni 
przy ul. Że rom skie go przed roz po czę -
ciem re mon tu, te raz mo gą zu peł nie te -
go obiek tu nie po znać. 

– Zo stał za cho wa ny kształt bry ły ba -
se nu, ale zmie ni ło się wszyst ko wo kół. 
W miej scu ta ra su zo sta ła zlo ka li zo wa -
na si łow nia. Jest zu peł nie ina czej, je śli 
cho dzi o ma te ria ły wy koń cze nio we. 

Wcze śniej ścia ny by ły ja sne, bia łe, te -
raz są w ko lo rach tro chę ho te lo wych. 
Ma my płyt ki drew no po dob ne, bar wy 
gra fi to we i czar ne – za zna cza To masz 
So ska.  

Do daj my, że go to wa jest już ele wa -
cja bu dyn ku pły wal ni. Po zo sta ło je dy -
nie uprząt nię cie te re nu wo kół obiek tu. 
Po prze bu do wie ba sen ma od wie dzać 
mi ni mum 260 ty się cy osób rocz nie, co 
śred nio da je pra wie 22 ty sią ce użyt kow -
ni ków w ska li mie sią ca. Koszt re mon tu 
ba se nu to 27,6 mi lio na zło tych. 

Basenu przy Żeromskiego nie poznamy
Kończą się prace związane z przebudową krytej pływalni przy ul. Żeromskiego. Obiekt zmienił się nie do poznania. Po modernizacji będzie większy. Z jego atrakcji będzie 
mogło skorzystać więcej mieszkańców Sosnowca.

Nie zwy kły pro jekt „Dźwię ko wa ma pa 
So snow ca”, re ali zo wa ny przez uczniów 
Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych i In -
for ma tycz nych w So snow cu we współ -
pra cy z ko łem Pol skie go Związ ku Nie -
wi do mych w So snow cu, zo stał na gro -
dzo ny w ogól no pol skim kon kur sie 
„Pro jek tan ci edu ka cji”. 

Cel pro jek tu, czy li stwo rze nie uni -
ka to wej, bo dźwię ko wej ma py So -
snow ca, zo stał osią gnię ty. – Po cząt ko -
wo za mie rza li śmy re ali zo wać pro jekt, 
któ ry miał do ty czyć nie co in nej te ma -
ty ki, a mia no wi cie pej za ży prze strze ni 
– przy zna je dr Mar ta Ol szew ska, na -
uczy ciel ka i ko or dy na tor ka pro jek tu. 
Swo im po my słem za ra zi ła uczniów 
III kla sy tech ni kum o dwóch pro fi lach 
– tech nik re ali za cji na grań i tech nik 
pro gra mi sta. Tym sa mym ucznio wie, 
re ali zu jąc pro jekt, wy ko rzy sta li na by te 
w szko le wie dzę i umie jęt no ści 
do stwo rze nia dźwię ko wej ma py So -
snow ca, któ rą udo ku men to wa li za po -
mo cą zdjęć, fo to gra fii i fil mów. 
– Kon cep cja pro jek tu ewo lu owa ła. 

Po sta no wi li śmy zre ali zo wać pro jekt, 
z my ślą o oso bach nie wi dzą cych i nie -
do wi dzą cych, by po ka zać ich wraż li -
wość, spo sób po strze ga nia ota cza ją cej 
ich rze czy wi sto ści i mia sta, bodź ce 
i dźwię ki, któ re im to wa rzy szą każ de -
go dnia w miej skiej prze strze ni. Zwró -
ci li śmy się o wspar cie do pa ni Do ro ty 
Kokoszy, pre zes za rzą du so sno wiec -
kie go koła Pol skie go Związ ku Nie wi -
do mych. Zo sta li śmy bar dzo przy jaź -
nie i ser decz nie przy ję ci oraz oto cze ni 

du żym wspar ciem – do da je ko or dy na -
tor ka pro jek tu. 

Re ali za cja po my słu po le ga ła na do -
ku men to wa niu cha rak te ry stycz nych 
i roz po zna wal nych miejsc w So snow -
cu, któ re zo sta ły uka za ne za po mo cą 
dźwię ku i utrwa lo ne na ta śmie fil mo -
wej i na fo to gra fiach. – Przy stę po wa -
li śmy do re ali za cji pro jek tu, by po ka -
zać, z ja ki mi pro ble ma mi mu szą zma -
gać się oso by nie wi dzą ce i nie do wi -
dzą ce, w ja ki spo sób ra dzą so bie w ży -

ciu. Chcie li śmy  po znać ich pro ble my 
i le piej zro zu mieć wy zwa nia, ja kie na -
po ty ka ją na swo jej dro dze. Tym więk -
sze by ło na sze zdu mie nie, kie dy oka -
za ło się, że wbrew pa nu ją cym ste reo -
ty pom, nie są to oso by nie po rad ne  czy 
wy co fa ne, ale czer pią ce z ży cia peł ny -
mi gar ścia mi i nie zwy kle ak tyw ne 
– pod kre śla ko or dy na tor ka pro jek tu.  

Sa mi ucznio wie przy zna ją, że spo -
tka nia i warsz ta ty, w któ rych uczest -
ni czy li, jak m.in. in struk taż po ru sza -
nia się z bia łą la ską, za ję cia z in struk -
to rem orien ta cji prze strzen nej, roz -
mo wy z bo ha te ra mi wy wia dów 
i wspól na pra ca, wpły nę ły na ich spo -
sób po strze ga nia osób nie wi dzą cych, 
uwraż li wi ły na ich po trze by i wpły -
nę ły na go to wość nie sie nia po mo cy. 
Z wła snej ini cja ty wy  uczest ni cy pro -
jek tu zor ga ni zo wa li i za re je stro wa li 
krót kie szko le nie do ty czą ce pod staw 
bez piecz ne go po ru sza nia się z bia łą 
la ską. Sa mi prze pro wa dzi li i za re je -
stro wa li roz mo wy z bo ha te ra mi pro -
jek tu i oso ba mi ich wspie ra ją cy mi.  

– Pro jekt słu żył spo tka niu z dru gim 
czło wie kiem wy po sa żo nym w te sa me 
in stru men ty do świad cza nia rze czy wi -
sto ści, ale o in nej sku tecz no ści i czu ło -
ści niż te, któ re my po sia da my. Do -
świad cze nie in no ści, wej ście w świat 
czło wie ka, któ ry tłu ma czy nie do strze -
gal ne na sły szal ne to pod ję cie pró by 
war to ścio wa nia, trans kryp cji zna czeń, 
uzgad nia nia sen sów. To tak że za pro -
sze nie do bar dziej uważ ne go i świa do -
me go, wie lo zmy sło we go od bio ru 
świa ta. Za le ża ło nam, aby miesz kań cy 
So snow ca mo gli usły szeć głos osób 
nie wi do mych, po znać ich i le piej zro -
zu mieć wy zwa nia, ja kie sta wia 
przed ni mi co dzien ne ży cie – pod su -
mo wa ła Mar ta Ol szew ska.  

Re ali za cja pro jek tu trwa ła oko ło 
dwóch mie się cy. Efek ty prac, zdję cia, fil -
my, wy wia dy z oso ba mi nie wi dzą cy mi 
i oczy wi ście dźwię ko wą ma pę So snow -
ca moż na zna leźć na stro nie: 
https://zse.edu.pl/mia sto -dzwie kow/. 

Patronat nad projektem objęło miasto 
Sosnowiec.  ST 

Takimi dźwiękami brzmi i tętni miasto

Remont basenu kosztował 27,6 mln zł. 

Uczniowie „Elektronika” realizowali projekt przez dwa miesiące.

GLORIETA BĘDZIE JAK NOWA

Nieopodal krytej pływalni 
przy ul. Żeromskiego trwa 
remont gloriety, będącej 
pozostałością założeń 
parkowych jeszcze z czasów 
rodziny Dietlów. Projekt 
modernizacji tego obiektu 
został zgłoszony w Budżecie 
Obywatelskim, gdzie zyskał 
akceptację mieszkańców. 
Prace toczą się pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rewitalizacja gloriety obejmuje 
zabezpieczenie fundamentów i tarasu przed wilgocią, naprawę schodów 
z kamienia naturalnego, a także remont betonowej posadzki górnego 
i dolnego tarasu. Ponadto wykonawca będzie musiał odtworzyć brakujące 
detale historyczne, jak gzymsiki i fryzy głowicowe, pierścienie, które 
znajdowały się na słupach gloriety. Remont obejmuje też wykonanie 
barierek na dolnym tarasie i odtworzenie tarasu górnego na dachu 
gloriety na który będą prowadziły ażurowe, stalowe schody. Glorieta 
powinna także wrócić do pierwotnej kolorystyki. Nowością będzie 
podświetlenie obiektu.
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Syl wia Tu rzań ska 
 
Ca ły lo kal bę dzie do sto so wa ny dla osób z nie peł no -
spraw no ścia mi. – Na re ali za cję te go za da nia  mia sto 
otrzy ma ło do ta cję z Pro gra mu Wie lo let nie go „Se -
nior+” na la ta 2021-2025 – edy cja 2022 w wy so ko -
ści 200 tys. zł. Wkład wła sny mia sta wy nie sie nie co 
po nad 200 tys. zł. Pra ce re mon to we bę dą ko or dy no -
wa ne przez MZZL w So snow cu i ma ją po trwać 
do  koń ca ro ku. Otwar cie pla nu je my na  po czą -
tek 2023 ro ku – za po wia da An na Je dy nak, peł no moc -
nik pre zy den ta mia sta od po wie dzial na za po li ty kę 
spo łecz ną. 

Po re mon cie w klu bie zo sta nie przy go to wa ne głów -
ne po miesz cze nie klu bo we wy po sa żo ne w sto li ki, 
krze sła, fo te le, sprzęt RTV. Za pla no wa no tak że po -
miesz cze nie do pra cy in dy wi du al nej, w któ rym znaj dą 
się me ble wy po czyn ko we, biur ka i sprzęt kom pu te ro -
wy. Nie za brak nie tak że za ple cza ku chen ne go z peł -
nym, ku chen nym wy po sa że niem, za ple cza sa ni tar ne -
go, po miesz cze nia go spo dar cze go i szat ni.   

Klub „Se nior+” bę dzie funk cjo no wał w struk tu rze 
Cen trum Usług So cjal nych i  Wspar cia, a na bór 

do klu bu roz pocz nie się przed koń cem te go ro ku. 
W So snow cu funk cjo nu je już Klub Se nior+ przy  
ul. Jo dło wej, któ ry tak że po wstał w ra mach re ali za cji 
mi ni ste rial ne go pro jek tu. 

– Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu, w za ję ciach klu -
bo wych mo że uczest ni czyć 25 osób i fak tycz nie już 
dawno osią gnę li śmy li mit, ale wi dzi my, że za in te re so -
wa nie se nio rów ta ki mi klu ba mi jest du żo więk sze niż 
licz ba miejsc w pro jek cie – przy zna je Ha li na Zwa niec -
ka, prze wod ni czą ca Ra dy Se nio rów w So snow cu. Klub 
dzia ła co dzien nie, w godz. od 14.00 do 18.00, z wy jąt -
kiem so bót i nie dziel. – Se nio rzy mo gą li czyć na róż ne 
za ję cia i szko le nia, pro wa dzo ne przez psy cho lo ga, 
praw ni ka czy dia be to lo ga. Ma my tak że za ję cia kom -
pu te ro we, raz w ty go dniu re ha bi li ta cję oraz dzia ła u nas 
ką cik ku li nar ny, w ra mach któ re go wskrze sza my sta re 
prze pi sy ku li nar ne, pie cze my tra dy cyj ny chleb czy przy -
rzą dza my sa łat ki we dług spraw dzo nych prze pi sów 
– mó wi prze wod ni czą ca. – Nasz klub roz krę cił się 
na do bre. Naj bar dziej se nio rzy są na sta wie ni na wspól -
ne spę dza nie cza su i  na in te gra cję. Obecnie prze mie -
rza my szlak hi sto rii Pol ski i wy jeż dża my na dwa dni 
zwie dzić Za mość, Lu blin i Po ła niec – pod su mo wa ła.

Powstanie nowy klub
Kolejny klub dla seniorów powstanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Siedziba klubu będzie się mieścić przy ul. Sobieskiego 3 d. Lokal, który obecnie 
znajduje się w zasobach MZZL, przejdzie gruntowną modernizację. Docelowo około 25 seniorów z Sosnowca będzie mogło spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania 
w nowo tworzonym klubie.

reklama

Wy kaz lo ka li użyt ko wych wraz z po da niem ad -
re su, po wierzch ni użyt ko wej, wy po sa że nia 
tech nicz ne go lo ka lu oraz wy so ko ści staw ki wy -
wo ław czej net to/m2 znaj du je się na ta bli cy 
ogło szeń w sie dzi bie Miej skie go Za kła du Za so -
bów Lo ka lo wych w So snow cu i na stro nie: 
www.mzzl.pl. 

 Otwar cie ofert na stą pi 8 czerw ca 2022 ro -
ku o go dzi nie 10:30 w sa li kon fe ren cyj nej 
w sie dzi bie Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych w So snow cu, przy uli cy Par ty zan -
tów 10a. Ofer ty wraz z do ku men ta mi re je stro -
wy mi, oświad cze niem o nie po sia da niu za dłu -
że nia wzglę dem Gmi ny So sno wiec, po twier -
dze niem wpła ty wa dium oraz pod pi sa ną klau -
zu lą zgo dy na prze twa rza nie da nych oso bo -
wych na le ży zło żyć w za mknię tych ko per tach 
z do pi skiem „Nie otwie rać – ofer ta naj mu 
na lo kal użyt ko wy” w Kan ce la rii Za kła du po -
kój nu mer 4 do 7 czerw ca 2022 ro ku do go -
dzi ny 15:00. 

Wa dium w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go 
czyn szu usta lo ne go we dług staw ki wy wo ław czej 
(bez po dat ku VAT) na le ży wpła cić na kon to PKO 
BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 
nie póź niej niż przed upły wem ter mi nu skła da -
nia ofert. 

Lo ka le użyt ko we wy sta wio ne do prze tar gu 
moż na oglą dać w ter mi nie do 7 czerw ca 2022 
ro ku po wcze śniej szym te le fo nicz nym uzgod -
nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem. 

Re gu la min wy naj mu lo ka li użyt ko wych oraz 
ga ra ży znaj du ją cych się w za so bach Gmi ny So -
sno wiec i za rzą dza nych przez Miej ski Za kład Za -
so bów Lo ka lo wych w So snow cu, a tak że druk 
ofer ty prze tar go wej, oświad cze nia o nie po sia -
da niu za dłu że nia wzglę dem gmi ny So sno wiec 
oraz klau zu li zgo dy na prze twa rza nie da nych 
oso bo wych do stęp ny jest w sie dzi bie Za kła du, 
w Dzia le Lo ka li Użyt ko wych, bu dy nek A, po kój 
nu mer 2 oraz na stro nie: www.mzzl.pl. 

Kry te rium wy bo ru ofert sta no wi wy so kość staw -
ki net to za m2 po wierzch ni lo ka lu użyt ko we go. Ofe -
rent, któ re go ofer ta wy gra ła prze targ, ma obo wią -
zek za wrzeć umo wę naj mu w ter mi nie 14 dni 
od da ty ogło sze nia wy ni ków prze tar gu, pod ry go -
rem utra ty wa dium. Ter min zwią za nia ofer tą wy no -
si 3 mie sią ce. Dy rek tor Za kła du mo że unie waż nić 
prze targ w czę ści lub w ca ło ści bez po da nia przy -
czy ny. 

Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So snow -
cu po sia da w swo jej ofer cie rów nież lo ka le użyt -
ko we do wy na ję cia w try bie bez prze tar go wym, 
któ rych wy kaz do stęp ny jest na ta bli cy ogło szeń 
w sie dzi bie Za kła du oraz na stro nie: www.mzzl.pl.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
z siedzibą przy ulicy Partyzantów 10a  

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 
w Sosnowcu 

ulica Partyzantów 10a 
41-200 Sosnowiec 

telefon: 32 290 18 34 
e-mail: mzzl@mzzl.pl

KLUBY SENIORA, ZWIĄZKI EMERYTÓW I STOWARZYSZENIA 
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W SOSNOWCU

● Klub Senior+  przy CUSiW, ul. Jodłowa 4, tel. 32 603 29 22 
● Klub Seniora Bakcyl, ul. Koszalińska 25, tel. 727 014 603 
● Klub Seniora „Zorza”, ul. Bora-Komorowskiego 2, tel. 504 313 037 
● Klub Seniora w Klubie Osiedlowym BIOS, ul. Lenartowicza 108 
● Klub Seniora „Marzenie+”, ul. Sąsiedzka 4, tel. 502 826 429 
● Klub Seniora „Aktywni”, ul. Ks. J. Popiełuszki 42, tel. 509 089 958, 507 170 205 
● Klub Seniora przy OIK „Pozytywni”, ul. Szymanowskiego 5a, tel. 518 298 872 
● Klub Seniora „Środula”, ul. B. Prusa 51, tel. 783 233 344 
● Klub Seniora „Kreatywni”, ul. H. Dobrzańskiego-Hubala 99, tel. 510 442 831 
● Klub Emeryta i Seniora im. KWK Niwka-Modrzejów,  

ul. Orląt Lwowskich 70, tel. 507 192 089 
● Klub Seniora „Centrum – Senior z pasją”, ul. Warszawska 1/2, tel. 503 667 455 
● Klub Seniora „Słoneczni Seniorzy”, ul. Warszawska 1/2, tel. 509 069 409 
● Klub Seniora przy MOPS, ul. Modrzejowska 42, tel. 695 140 733 
● Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior, pl. Kościuszki 5, tel. 507 578 012 
● Stowarzyszenie Aktywny Silvers, pl. Kościuszki 5, tel. 501 706 689 
● Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 3, ul. Zagórska 3, tel. 502 301 140 

Sosnowieccy seniorzy po okresie 
pandemii wrócili do aktywności
Odbyły się już trzy sesje Sosnowieckiej Rady 
Seniorów nowej kadencji, a 31 maja odbędzie 
się kolejna. W ramach rady działają takie 
komisje jak Komisja ds. Kontaktów 
z Mieszkańcami i Organizacjami 
Pozarządowymi, Komisja ds. Profilaktyki 
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja  
ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Każda 
z komisji ma opracowany szeroki program 
działania, który stopniowo realizuje. 

  
– Wró ci li śmy do po ży tecz nych dy żu rów in for -
ma tycz nych, pod czas któ rych wo lon ta riu sze 
uczą nas ob słu gi urzą dzeń cy fro wych. Dy żu ry 
od by wa ją się w każ dą śro dę, z wy jąt kiem wa ka -
cji i fe rii szkol nych, w go dzi nach od 16.00 
do 17.00 przy ul. Mo drze jow skiej 42. Po nad to 
w ra mach współ pra cy mię dzy po ko le nio wej 
bie rze my udział w se sjach Młodzieżowej Rady 
Miasta, Rady Miejskiej i po sie dze niach po -
szcze gól nych ko mi sji, co po zwa la nam za po -
znać się ze spra wa mi waż ny mi dla se nio rów 
– mó wi Alek san dra Sko czeń, rzeczniczka So -
sno wiec kiej Ra dy Se nio rów. 

Se nio rzy uczest ni czy li tak że w uro czy sto -
ściach or ga ni zo wa nych przez Urząd Mia sta. 10 
kwiet nia – zło ży li kwia ty w hoł dzie tra gicz nie 
zmar łym w ka ta stro fie smo leń skiej, 1 ma ja 
– świę to wa li 18. rocz ni cę wej ścia Pol ski do Unii 
Eu ro pej skiej, a 3 ma ja – rocz ni cę uchwa le nia 
Kon sty tu cji 3 Ma ja. Z oka zji 120. rocz ni cy uro -

dzin Ja na Kie pu ry oraz nada nia praw miej skich 
wzię li udział w uro czy stej ga li ope ro wo -ope ret -
ko wej w Sa li Kon cer to wej, dzia ła ją cej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych, gdzie by li świad ka mi 
za war cia po ro zu mie nia o współ pra cy po mię dzy 
So snow cem a Kry ni cą . 

– Waż nym dla nas wy da rze niem był przy jazd 
za przy jaź nio nych go ści z miast part ner skich, 
z miast Ro uba ix, Les Mu re aux we Fran cji oraz 
z Na kła nad No te cią – nie ukry wa Alek san dra Sko -
czeń. – To wa rzy szy li śmy go ściom we wszyst kich 
spo tka niach przy go to wa nych przez urzęd ni ków. 
Go ście dzię ko wa li za ser decz ne przy ję cie i wspa nia -
łą at mos fe rę. W trak cie przy ja ciel skich roz mów by -
ła oka zja, by wy mie nić się do świad cze nia mi do ty -
czą cy mi dzia łań na rzecz prze ciw dzia ła nia izo la cji 
spo łecz nej se nio rów w cza sie pan de mii, po ka zać 
go ściom Kra ków, a tak że na sze mia sto – do da je. 

W trak cie wi zy ty od by wa ły się cie ka we warsz -
ta ty,  jak np. ma lo wa nie mo ty wów ro ślin nych. 
Jed nak naj więk sze za in te re so wa nie go ści wzbu dził 
pro jekt „BeePath 

Net Re lo aded”, w ra mach któ re go od by ły się 
warsz ta ty pszcze lar skie po łą czo ne z de gu sta cją 
mio du. – Prze pro wa dzo no rów nież kon kurs 
na naj lep sze „pszcze le” zdję cie i tu nie spo dzian ka. 
Na sza eki pa gło sa mi go ści kon kurs wy gra ła, za co 
ser decz nie dzię ku je my. „Pszcze lą ścież kę” bar dzo 
po le ca my wszyst kim miesz kań com So snow ca, bo 
to bar dzo cie ka wy i po ży tecz ny pro jekt – pod su -
mo wa ła rzecz nicz ka. ST
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To pierw sza edy cja fe sti wa lu mu zy ki ska w So -
snow cu. Po mysł po ja wił się już ja kiś czas te mu, 
jed nak or ga ni za to rom pla ny po krzy żo wa ła pan -
de mia ko ro na wi ru sa.  

– Mu zy ka ska ocie ra się o mu zy kę pun ko wą, 
stre et pun ko wą. Na kon cer tach jest na praw dę faj -
na za ba wa – prze ko nu je Szcze pan Łach, wo ka li -
sta so sno wiec kie go Skan ka na, jed ne go z naj waż -
niej szych ze spo łów pol skiej sce ny ska, któ ry po la -
tach re ak ty wo wał swo ją dzia łal ność.  

Dla star szych słu cha czy so sno wiec ki fe sti wal 
bę dzie do brą oka zją do przy po mnie nia so bie ryt -
mów, któ re kró lo wa ły w So snow cu w la tach dzie -
więć dzie sią tych, dla młod szych moż li wo ścią po -
zna nia mu zy ki, któ rej fa na mi by li ich ro dzi ce czy 
na wet dziad ko wie. Jak śmie ją się or ga ni za to rzy, 
na tę sa mą im pre zę przyjść mo gą dzia dek 
z wnucz kiem. 

Na ka zi mie rzow skiej sce nie za pre zen tu ją się 
for ma cje za rów no z kra ju, jak i z za gra ni cy. 
Or ga ni za to rzy za pro si li grec ki ze spół Les 
SkartOi i fran cu ską for ma cję 8°6 Crew FR. 
Wy stą pi rów nież uro dzo ny na Ja maj ce an giel -

ski pio sen karz Ne vil le Sta ple. Kra jo wą sce nę 
re pre zen to wać bę dą do brze zna ne mi ło śni kom 
ja maj skich ryt mów ka pe le: Ca ła Gó ra Bar win -
ków i Mr. Zoob (ten od pio sen ki „Mój jest ten 
ka wa łek pod ło gi”). Pu blicz no ści za pre zen tu je 
się rów nież so sno wiec ki Skan kan, któ ry za pre -
zen tu je za pew ne za rów no star sze utwo ry, jak 
i ka wał ki z naj now szej pły ty „Bo ur bon Whi -
skey Gin”.  

Przy po mnij my, że hi sto ria Skan ka na roz po -
czę ła się w stycz niu 1993 ro ku. Gru pa mu zy -
ków ze bra ła się, by za grać kon cert z oka zji fi -
na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. 
Mu zy cy za czę li grać ze so bą na sta łe, a w cią gu 
kil ku ko lej nych lat świa tło dzien ne uj rza ły ta -
kie krąż ki jak Rytm’n’ska, M. D. Dżo lo, Li -
ve 95 czy Skan kan oży wia tru py. W 2009 ro ku 
wy szła jesz cze pły ta Try to fe el it, a rok póź niej 
ze spół za wie sił dzia łal ność. Na no wo mu zy cy 
spo tka li się w 2019 ro ku, a te raz przy szedł czas 
na no wą pły tę.  

Bi le ty na fe sti wal moż na ku po wać w ce nie 60 
zło tych w przed sprze da ży i 70 zło tych w dniu 
kon cer tu. Po czą tek kon cer tów za pla no wa no 
na go dzi nę 16. 

Przed nami święto muzyki ska
Korzenie muzyki ska sięgają dalekiej Jamajki, jednak jej fanów nie brakuje również na Starym Kontynencie. Już w latach sześćdziesiątych sięgnęły po nią Alibabki. 
Nieformalną stolicą ska w Polsce jest Sosnowiec. Już 11 czerwca będzie można posłuchać tych rytmów podczas Sosno Ska Party w Amfiteatrze Muszelka w Parku Kuronia 
w Kazimierzu Górniczym.

reklama

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas festiwalu, jest sosnowiecki Skankan. 

arc

Obiekty po kopalni KazimierzJuliusz 
w Sosnowcu czekają na swoje nowe życie, 
ale mieszkańcy Sosnowca o nich nie 
zapominają.  
 
So sno wiec ki ze spół Se xy Su ici de część zdjęć 
do swo je go naj now sze go kli pu po sta no wił na krę -
cić w ma szy now ni daw ne go szy bu Ka zi -
mierz I na te re nie za kła du. By ło to moż li we dzię -
ki uprzej mo ści kie row nic twa spół ki So sno wiec -
kie In we sty cje Sp. z o. o., któ ra w imie niu gmi ny 
za rzą dza bu dyn ka mi po ko pal nia ny mi. 

Se xy Su ici de – czy li trio w skła dzie Bar tło miej 
Sa la mon, Mo ni ka Kap tur i Ma te usz Ro góż 
– naj le piej czu je się w kli ma tach lat osiem dzie sią -
tych. Rów nież do mu zy ki z tam te go okre su na -
wią zu je naj now szy mi nial bum ze spo łu „S. O. S.”, 
któ ry uka zał się 17 mar ca, a któ ry – jak mó wi Bar -
tło miej Sa la mon, po świę co ny jest w du żej mie rze 
wspo mnie niom z osie dla Pia stów z lat dzie więć -
dzie sią tych i dwu ty sięcz nych. Te le dysk krę co ny 
w daw nej ko pal nia nej ma szy now ni po wsta wał 
do utwo ru „Klat ka”. 

– Za pro duk cję kli pu od po wia da czę sto chow -
ski ar ty sta Bar tek Styp ka, a za mix i ma ste ring no -
we go ma te ria łu Ka mil Ła zi kow ski z łódz kie go ze -
spo łu Co ol Kids of De ath – mó wi Bar tło miej 
„Po ldek” Sa la mon. – Wy bór miejsc, w któ rych był 
re ali zo wa ny, zwią za ny był z za po mnia ny mi in du -
strial ny mi sce ne ria mi na sze go mia sta, po cząw szy 
wła śnie od ko pal ni Ka zi mierz, po przez ru iny Po -
li te xu, So sno wiec kich Od lew ni Sta li wa So stal 
po hu ty Bu czek i Ka ta rzy na. Wy ko rzy sta li śmy 
tak że ostat nie nie na ru szo ne przez ter mo mo der ni -
za cje lo ka li za cje na osie dlu Pia stów – do da je. 

Pły tę „S. O. S.” uda ło się wy dać dzię ki do fi -
nan so wa niu po zy ska ne mu przez so sno wiec kich 
mu zy ków z MDK Ka zi mierz. Krę co ny na te re -
nie ko pal ni te le dysk nie ba wem bę dzie miał swo ją 
pre mie rę. 

Kopalnia planem teledysku 

Zespół Sexy Suicide najlepiej czuje się  
w klimatach lat 80. 

arc
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Już w grud niu 1920 ro ku na cmen ta rzu przy ul. 
Smut nej od sło nię to Mau zo leum Bra ci Ślą za ków. 
Na je go otwar ciu po ja wi ło się wie lu go ści zza Bry -
ni cy, do ce nia jąc wkład Za głę bia ków w po moc dla 
wal czą ce go o po wrót do Pol ski Gór ne go Ślą ska. 

– Za głę bia cy po szli wal czyć na głos pierw szych 
strza łów. Ca ły „So kół”, PPS i dru ży ny strze lec kie 
ru szy ły wal czyć po dru giej stro nie gra ni cy. Za głę -
bie by ło też ca ły czas miej scem, gdzie wspierano 
po wsta nie, do star cza jąc za opa trze nie. To tu taj 
tra fia li ran ni po wstań cy oraz tu taj mie ści ła się sie -
dzi ba do wódz twa po wsta nia, w Pa ła cu Scho ena 
w So snow cu – przy po mi nał pod czas uro czy sto ści 
prof. Da riusz Na wrot, dy rek tor In sty tu tu Za głę -
bia Dą brow skie go. 

Tablica upa mięt nia szes na stu po wstań ców, 
któ rzy w 1919 ro ku po le gli za pol skość Gór ne go 
Ślą ska. To żoł nie rze Woj ska Pol skie go: szer. 
Igna cy Du szyń ski, kpr. Fran ci szek Ko li ba ba, szer. 
Ma te usz Ku skow ski, kpr. Jan Wo dzyń ski, we te -
ran po wsta nia stycz nio we go Alek san der Ko złow -
ski, a tak że po wstań cy: pchor. Jó zef Ba biak, Jan 
Han, Au gu styn Kla ja, Edward Ko ło dziej, Piotr 
Ko ło dziej, Lu dwik Kur tok, por. Ste fan La skow -
ski, Sta ni sław La to siń ski, Jó zef Mon dry, Jan Muc 
i je den nie zna ne go na zwi ska. 

W uro czy sto ściach wziął udział pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski, a tak że wi ce pre zy -
dent Ka to wic Wal de mar Bo ja run. Obec ny był 
rów nież or dy na riusz die ce zji so sno wiec kiej bi skup 
Grze gorz Ka szak. Sa mo od sło nię cie ta bli cy po -

prze dzi ła msza świę ta od pra wio na w po bli skim ko -
ście le pa ra fial nym pw. św. Jó ze fa Rze mieśl ni ka. 
Opra wę woj sko wą uro czy sto ści za pew ni li żoł nie -
rze z 34. Ślą skie go Dy wi zjo nu Ra kie to we go Obro -
ny Po wietrz nej z By to mia – kom pa nia ho no ro wa, 

po czet sztan da ro wy i or kie stra. Po cząt ko wo ob -
cho dy pla no wa no na 2020 rok tak, by od by ły się 
one w set ną rocz ni cę po wsta nia pierw sze go miej -
sca pa mię ci po świę co ne go po wstań com ślą skim. 
Pla ny te po krzy żo wa ła jed nak pan de mia.

Tablica ku czci powstańców śląskich
Na cmentarzu przy ul. Smutnej odsłonięto w sobotę 7 maja tablicę upamiętniającą powstańców śląskich. Zawisła ona na cmentarnej kaplicy wybudowanej w miejscu 
pierwszego pomnika, który odsłonięto tutaj w 1920 roku, a który we wrześniu 1939 roku został zniszczony przez Niemców.

Terapie kwantowe na odległość 

Najnowocześniejsze  

urządzenie XXI wieku

Terapie Alternatywne SHANTI Beata Dróżdż, tel. 537 222 177; shanti-quantec.pl

Czym jest Qu an tec i jak dzia ła? Skła da się z kom pu te ra i ge ne ra to ra z dio dą z bia łym szu mem. Dla osób, któ re 
sły szą po raz pierw szy o Qu an te cu i tych, któ rzy w je go dzia ła nie nie mo gą uwie rzyć, po dam za sa dy prze pro wa dza -
nia te ra pii i jej dzia ła nia. 

Do wy ko na nia te ra pii po trzeb ne jest zdję cie przy sła ne e -ma ilem, mms -em lub li stem, imię, na zwi sko i da ta uro -
dze nia. Pod sta wą dzia ła nia tej te ra pii są bliź nia cze kwan ty. 

Kwan ty są skła do wy mi pól elek tro ma gne tycz nych i no śni ka mi czę sto tli wo ści drgań do in nych pól elek tro ma -
gne tycz nych. Fo to ny świa tła od bi ja ją ce się od fo to gra fo wa ne go obiek tu przej mu ją in for ma cję od je go kwan tów 
i sta ją się bliź nia ka mi, któ re po zo sta ją ze so bą w sta łym kon tak cie, jak by ze so bą roz ma wia ły. Bliź nia cze kwan ty 
ko du ją się na zdję ciu lub kar cie pa mię ci. 

Bliź nia cze kwan ty wi dział Ein ste in i sam był tym zdzi wio ny, okre ślił ich za cho wa nie „upior nym dzia ła niem 
na od le głość”. Udo ku men to wa no ich ist nie nie i zbu do wa no dio dę z bia łym szu mem. Oprócz bliź nia czych kwan tów 
ma w tej te ra pii za sto so wa nie tak że nu me ro lo gia. Pro gram Qu an te ca to ba zy da nych, czy li za pi sa ne na zwy rze czy, 
któ re sto su je my fi zycz nie dla po pra wy zdro wia. Ma ją one we dług nu me ro lo gii swo je wi bra cje. Li te ry wy stu ki wa -
ne na kla wia tu rze za pi su ją się na twar dym dys ku w sys te mie je dyn ko wo -ze ro wym. Ta ki za pis dio da za mie nia 
na wi bra cje, a kwan ty ze zdję cia prze sy ła ją je do kwan tów fo to gra fo wa ne go obiek tu. Pod czas ska no wa nia zdję -
cia do bór tek stów do te ra pii od by wa się re zo nan so wo. Wi bra cje wy bra nych tek stów są jesz cze po ten cjo no wa ne 
tak, by w 100 pro cen tach pa so wa ły do tych ne ga tyw nych od czy ta nych w na szym or ga ni zmie. W ta ki spo sób moż -
na usu nąć emo cje ta kie jak smu tek, złość, strach, a tak że po zbyć się mi kro bów. Na ta kiej sa mej za sa dzie jak śpie -
wak od po wied nią  wi bra cją gło su roz bi ja szy bę. Kwan ty są no śni ka mi in for ma cji z prze szło ści i przy szło ści. Dio da 
u do ro słych osób od czy tu je lęk przed kla sów ką, a u wy stra szo nej oso by lub zwie rzę cia okre śli wiel kość emo cji 
– strach, lęk czy pa ni kę. Pod czas ska no wa nia zdję cia do ro słe go męż czy zny, dio da po ka za ła za pis o wstrzą śnie niu 
mó zgu. Mat ka ba da nej oso by przy po mnia ła so bie, że gdy był dziec kiem, spadł z huś taw ki i ude rzył ty łem gło wy 
o zie mię. Skar żył się na ból gło wy, ale po nie waż nie by ło wy mio tów, uzna no, że się nic nie sta ło. Dio da oce ni ła to 
ina czej i po sta no wi ła usu nąć drob ne na stęp stwa te go zda rze nia, któ re or ga nizm sam nie po tra fił zli kwi do wać. 

To że „Qu an tec jest do bry na wszyst ko” jest praw dą, bo urzą dze nie jest po moc ne przy oczysz cza niu or ga ni zmów 
ludz kich, zwie rzę cych, ro ślin nych, bu dyn ków i two rze nia te ra pii biz ne so wych. Dzia ła na cia ło fi zycz ne i astral ne, 

czy ści z mi kro bów, tok syn a tak że ne ga tyw nych emo cji i ener gii ta kich jak klą twy czy uro ki. Każ dy or ga nizm oczysz -
cza się w in nym tem pie, za leż nie od ro dza ju do le gli wo ści. Qu an tec wy ko nu je rze czy nie moż li we i czy ni cu da. Szu -
ka przy czy ny i nisz czy je wraz z do le gli wo ścią, któ rą wy wo ła ła. Qu an tec dzia ła na za sa dzie ra dio ni ki, któ rą już bar -
dzo daw no sto so wa no do ko rek ty nie rów no wa gi ener ge tycz nej zdro wia lu dzi, zwie rząt i upraw. W opi nii wy da nej 
przez Urząd Re je stra cji Pro duk tów Lecz ni czych, Wy ro bów Me dycz nych i Pro duk tów Bio bój czych jest na pi sa ne, że 
„Qu an tec nie jest urzą dze niem me dycz nym, bo nie speł nia de fi ni cji urzą dze nia me dycz ne go. Za je go po mo cą do -
ko nu je się ana li zy sta nu du cho we go klien ta i urzą dze nie Qu an tec sa mo mo że wy sy łać do cia ła klien ta od po wied -
nią in for ma cję w ce lu roz wią za nia we wnętrz ne go kon flik tu oraz za pew nie nia rów no wa gi psy chicz nej i ener ge -
tycz nej or ga ni zmu”. Naj szyb ciej zni ka ją świe że do le gli wo ści. Bar dzo ła two moż na zli kwi do wać in fek cję bak te ryj -
ną czy wi ru so wą, ale wte dy gdy zgła sza się jej pierw sze ob ja wy. Jed na z klien tek cho ro wa ła kie dyś na pół pa ś ca 
i gdy zo ba czy ła wy syp kę na cie le swo je go mę ża, wy sła ła go do le ka rza, a mnie po pro si ła o te ra pię. Le karz po twier -
dził cho ro bę, a pa cjent bę dąc pod wpły wem Qu an te ca nie od czu wał bó lu. 

Qu an tec po tra fi nie tyl ko uzdra wiać cia ła i du sze, tak że na gi nać rze czy wi stość sto sow nie do po trzeb. Re ge ne -
ru je, od mła dza (np. uszko dzo ne ner wy i na rzą dy), przy wra ca rów no wa gę or ga ni zmom i eko sys te mom. Per spek -
ty wę ogra ni cza tu je dy nie wy obraź nia. Mo je do świad cze nie to sku tecz ne te ra pie cho rób z au to agre sji i no wo two -
rów, przy wra ca nie funk cjo nal no ści tka nek (po moc cho rym on ko lo gicz nym w re ge ne ra cji uszko dzo nych pod czas 
ope ra cji, klu czo wych dla ich kom for tu ży cia tka nek i po łą czeń ner wo wych). W od wra ca niu i za trzy my wa niu pro ce -
sów sta rze nia i de ge ne ra cji, Qu an tec  przy wra ca zdol no ści ko gni tyw ne, po pra wia pa mięć, orien ta cję i in ne po ten -
cja ły oso bi ste, utra co ne z wie kiem bądź z po wo du cho rób. Qu an tec po ma ga w wal ce z uza leż nie nia mi, re du ku je 
przy mus nie tyl ko w te ma tach sub stan cji psy cho ak tyw nych, ale i w za bu rze niach od ży wia nia, a tak że w pra cy 
nad trans for ma cją cia ła, np. w kwe stiach utrzy ma nia die ty, czy re duk cji wa gi. Dzię ki te mu moż na  po pra wić  osią -
gnię cia spor to we. Dzia ła nie Qu an tec`a spraw dza się rów nież w har mo ni za cji re la cji,  świet nie na pra wia związ ki, 
a tak że ła go dzi bo le sność roz stań. Po ma ga sku tecz nie cier pią cym na de pre sje i dys funk cje psy chicz ne. Qu an tec 
jest cu dow nym na rzę dziem w przy wra ca niu nor mal ne go ży cia. Qu an tec jest  prze wod ni kiem ży cio wych zmian. Mo -
de lu je rze czy wi stość, stwa rza jąc naj bar dziej sprzy ja ją ce oko licz no ści. Co dzien nie no we do świad cze nia, bu rze nie 
ko lej nych gra nic. Qu an tec to na dzie ja dla tych, któ rzy już ją stra ci li. BD 

Hołd poległym powstańcom złożyli przedstawiciele Sosnowca i Katowic. 
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Pod ha słem ve lo stra da kry je się szyb ka dro ga ro -
we ro wa, któ ra w więk szo ści jest od se pa ro wa -
na od jezd ni i ru chu sa mo cho do we go. Łącz nie na 
terenie GZM ma po wstać osiem ta kich dróg, 
któ re łącz nie bę dą mia ły dłu gość oko ło 120 ki lo -
me trów. W pią tek 20 ma ja po ro zu mie nia w tej 
spra wie pod pi sa li sa mo rzą dow cy z je de na stu 
miast, przez któ re prze bie gać bę dą czte ry pierw -
sze ve lo stra dy. Oprócz So snow ca, któ ry re pre zen -
to wa ny był przez pre zy den ta Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go, obec ni by li przed sta wi cie le Bę dzi na, Cho -
rzo wa, Cze la dzi, Dą bro wy Gór ni czej, Gli wic, 
Ka to wic, My sło wic, Ru dy Ślą skiej, Świę to chło -
wic i Za brza. 

– Ve lo stra dy zin te gru ją jesz cze bar dziej mia sta 
i gmi ny. Do tych czas mia sta GZM bu do wa ły lo -
kal ne dro gi, re ali zu jąc tyl ko nie licz ne ini cja ty wy 
z mia sta mi są sied ni mi – mó wi Ka zi mierz Ka rol -
czak, prze wod ni czą cy za rzą du Gór no ślą sko -Za -
głę biow skiej Me tro po lii. – Za nim po wsta ła me -
tro po lia, by ło to trud ne za rów no pod wzglę dem 
fi nan so wym, jak i or ga ni za cyj nym. Dzię ki te mu, 
że dzia ła my ra zem w ra mach GZM, re ali za cja te -
go ty pu po nad lo kal nych in we sty cji jest zde cy do -
wa nie uspraw nio na. Po wsta nie Ve lo strad GZM 
zo sta nie w ca ło ści sfi nan so wa ne z bu dże tu Me -
tro po lii i do ta cji ze wnętrz nych, o któ re bę dzie my 
się ubie gać na ten cel – pod kre śla. 

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca, 
zwra ca uwa gę, że szyb kie po łą cze nie ro we ro we: 
z jed nej stro ny z Ka to wi ca mi, a z dru giej z Cze -
la dzią, Bę dzi nem i Dą bro wą Gór ni czą – bę dzie 
dla miesz kań ców pod re gio nu so sno wiec kie go 

fan ta stycz nym roz wią za niem otwie ra ją cym no we 
moż li wo ści dla co dzien nych po dró ży. 

– Z nie cier pli wo ścią cze ka my na re ali za cję ve -
lo strad, a mó wi my tu taj o bu do wie oko ło 10 ki -
lo me trów tras wy łącz nie na te re nie So snow ca, 
w su mie z in ny mi mia sta mi ma my już bli sko 30 
ki lo me trów. Bu do wa ve lo stra dy śla dem daw nej 
li nii ko le jo wej wzdłuż uli cy Wią zo wej oraz Se dla -
ka do ści słe go cen trum mia sta i da lej w kie run ku 
uli cy Że rom skie go, po zwo li na szyb ki trans fer 
po mię dzy So snow cem i Ka to wi ca mi. Do dat ko -
we po łą cze nia z mia sta mi Za głę bia rów nież da ją 

sa me plu sy – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

– Współ pra ca da je wy mier ne efek ty. Dzię ki 
szer sze mu spoj rze niu łą czy my na sze mia sta. 
W Me tro po lii mo że my po szczy cić się świet ny mi 
dro ga mi. Sta le do sko na li my trans port pu blicz ny. 
Nie daw no ogła sza li śmy no we in we sty cje ko le jo -
we. Te raz in au gu ru je my pro jekt ro we ro wy. 
Chce my, by ro wer był uży wa ny przez miesz kań -
ców nie tyl ko do re kre acji, ale rów nież ja ko co -
dzien ny śro dek trans por tu – do da je Ma riusz 
Śpie wok, za stęp ca pre zy den ta Gli wic. 

Ve lo stra da łą czą ca Ka to wi ce z So snow cem ma 
li czyć oko ło 9,7 ki lo me tra. Po wsta nie w cią gu 
naj bliż szych kil ku lat. Jej tra sa ma prze bie gać 
od ka to wic kich Bul wa rów Ra wy, w oko li cy ul. 
Ban ko wej, przez te re ny na wschód od dro gi eks -
pre so wej S86, aż po cen trum So snow ca. Ko niec 
tra sy zo stał prze wi dzia ny przy par ku Die tla, nie -
opo dal ul. Że rom skie go. 

Kon ty nu acją tra sy z Ka to wic ma ją być od ga łę -
zie nia do ko lej nych miast Za głę bia Dą brow skie -
go. Kon cep cja za kła da wy ko rzy sta nie te re nu 
po ko lei pia sko wej w So snow cu i Cze la dzi, a na -
stęp nie Bę dzi nie i Cze la dzi. Pod uwa gę bra ne jest 
też po pro wa dze nie jej wzdłuż S86, a póź niej 
DK9 4. Tak czy ina czej – do je dzie my nią do Dą -
bro wy Gór ni czej. 

Pod pi sa ne umo wy do ty czą też tras z Gli wic 
przez Za brze, Ru dę Ślą ską, Świę to chło wi ce 
i Cho rzów do Ka to wic, z Ka to wic do My sło -
wic, z Ka to wic przez Sie mia no wi ce Ślą skie, 
Cho rzów i By tom do Pie kar Ślą skich, z Tar -
now skich Gór do By to mia oraz z Ka to wic 
do Ty chów. 

Waż ną czę ścią ca łe go pro jek tu bę dzie Ro -
wer Me tro po li tal ny, czy li sys tem wy po ży czal -
ni ro we rów miej skich, któ ry ma zo stać uru -
cho mio ny w przy szłym ro ku. Bę dzie dzia łał 
przez ca ły rok. Płat ność za wy po ży cze nie bę -
dzie do ce lo wo od by wać się za po mo cą tej sa -
mej apli ka cji, dzię ki któ rej ku pi my bi le ty ko -
mu ni ka cji miej skiej. W sys te mie bę dzie  
ok. 8 tys. ro we rów, a sto ja ki bę dą roz miesz -
czo ne w wie lu lo ka li za cjach. Po nad to zo sta nie 
uru cho mio na dłu go ter mi no wa wy po ży czal nia 
ro we rów elek trycz nych. 

Velostradą do Katowic i nie tylko
Osiem velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych powstanie w najbliższych latach na terenie miast i gmin skupionych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zyskają 
na tym również mieszkańcy Sosnowca, którzy będą mieć możliwość szybkiego i bezpiecznego dojazdu na rowerze do m.in. Katowic, Czeladzi, Będzina czy Dąbrowy 
Górniczej. Realizacja pierwszych elementów tych inwestycji rozpocznie się w 2023 roku, a kolejnych w 2024 roku.

Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych to 120 kilometrów szybkich tras dla miłośników dwóch kółek. 

W Sosnowcu odbył się tegoroczny śląski finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
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12 ma ja to w ka len da rzu Świa to wy Dzień Pszczo ły. To waż ny dzień, bo 
to wła śnie pszczo łom za wdzię cza my pro duk cję 1/3 żyw no ści na ca łym 
świe cie. Te po ży tecz ne owa dy za py la ją aż 77 proc. ga tun ków ro ślin, z któ -
rych wy twa rza ne są pro duk ty spo żyw cze ro ślin ne go po cho dze nia. Sza cu je 
się, że gdy wy mrą pszczo ły, lu dzie wy gi ną za le d wie czte ry la ta po nich. 
A po pu la cja pszczół w ska li świa ta sta le się zmniej sza. 

– Pszczo ła jest sym bo lem ochro ny śro do wi ska, bo jest po ży tecz -
nym owa dem, któ ry ko ja rzy się do brze. Pszczo ły są za gro żo ne wy gi -
nię ciem i należy o to śro do wi sko dbać – przy po mi na An na Je dy nak, 
peł no moc nik pre zy den ta So snow ca. – Świa to wy Dzień Pszczo ły to 

naj lep sza oka zja do in au gu ra cji so sno wiec kiej pszcze lej ścież ki. 
W miej skiej prze strze ni przy go to wa ne są już dwie tra sy: Mai i Gu -
cia – do da je. 

Z oka zji Świa to we go Dnia Pszczo ły na Gór ce Śro dul skiej zor ga ni zo wa -
no fe styn edu ka cyj ny dla dzie ci. W je go trak cie od sło nię to ta bli cę upa mięt -
nia ją cą wy bit ne go bo ta ni ka prof. Wła dy sła wa Sza fe ra.  

War to pa mię tać, że So sno wiec wraz z wło skim Ber ga mo, buł gar skim 
Ban skiem i chor wac kim Osi je kiem jest uczest ni kiem ko lej nej edy cji pro jek -
tu BeePathNet, któ ry ma ce lu ochro nę pszczo ły miod nej i dzi kich owa dów 
za py la ją cych. TOS  

Świa to wy Dzień Pszczo ły 

Wielkie granie w Sosnowcu

Wodociągi w akcji 
Na ul. Na Ma zur kach na Po go ni bu do wa na jest ka -
na li za cja sa ni tar na wraz z przy łą cza mi do bu dyn ków 
(do gra nic po se sji). Pra ce za koń czą się z po cząt kiem 
wa ka cji. Koszt to ok. 300 tys. zł. Jesz cze w czerw cu 
go to wa bę dzie ka na li za cja sa ni tar na w re jo nie ul. 
Tyl nej. Bu do wa bli sko dwu stu me trów sie ci bę dzie 
kosz to wać ok. 230 tys. zł. Bli sko 700 tys. zł. to koszt 
ro bót zwią za nych z prze bu do wą ka na li za cji ogól no -
spław nej w uli cach Wy so kiej oraz Kor do no wej. 
Na zle ce nie So sno wiec kich Wo do cią gów sieć zo -
sta nie wy mie nio na na od cin ku pra wie trzy stu me -
trów. Do peł nie niem ro bót bę dzie wy bu do wa nie 
stu dzie nek ka na li za cyj nych z kla pą bu rzo wą. To 
nie zwy kle waż ne roz wią za nie, któ re w przy pad ku 
sil nych opa dów desz czu unie moż li wi co fa nie się 
ście ków do bu dyn ków. Ostat nim ak cen tem zmian 
bę dzie wy ko na nie no wej na wierzch ni. Na za da nie 
wy ko naw ca ma czas do koń ca lip ca 2022 r. Od kil -
ku ty go dni trwa ją wy ko py wzdłuż uli cy Le gio nów 
–  na od cin ku od ul. 1 Ma ja do ul. War neń czy ka 
i Wi to sa. So sno wiec kie Wo do cią gi zaj mu ją się 
wy mia ną sie ci wo do cią go wej, co z pew no ścią po -
pra wi ja kość wo dy. Pra ce są pro wa dzo ne w chod -
ni ku. Po ich za koń cze niu na ca łym od cin ku po ja -
wi się no wa na wierzch nia. Wart pra wie pół mi lio -
na zło tych re mont po wi nien za koń czyć się jesz cze 
w czerw cu. TOS 

Pół to ra ty sią ca dzie ci za gra ło w ślą skim fi na le 
turnieju „Z Po dwór ka na Sta dion o Pu char 
Tym bar ku”, któ ry od był się na bo isku w So -
snowc cu -Niw ce. Dziew czyn ki i chłop cy ry wa li -
zo wa li w trzech ka te go riach wie ko wych. W naj -
star szej gru pie U -12 za gra ło 51 dru żyn, w ka te -
go rii U -10 wy stą pi ło 47 ze spo łów, a wśród naj -
młod szych U -10 42 eki py. Tur niej „Z Po dwór -
ka na Sta dion o Pu char Tym bar ku” to naj więk -
sze wy da rze nie pił kar skie dla dzie ci w Eu ro pie, 
w któ rym udział wzię ło do tej po ry po nad 2,5 
mi lio na dziew cząt i chłop ców z ca łe go kra ju. KP
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To masz Szym czyk 
 
To już je de na sta ka den cja Mło dzie żo wej Ra dy 
Mia sta So snow ca. Wy bo ry, któ re od by wa ły się 
w dzia ła ją cych na te re nie mia sta szko łach śred -
nich, wy ło ni ły czter dzie stu trzech rad nych, któ -

rzy te raz dzia łać bę dą na rzecz mia sta i so sno wiec -
kiej mło dzie ży.  

– Wszyst kim gra tu lu ję wy bo ru. Ko le dzy i ko le -
żan ki ob da rzy li rad nych du żym za ufa niem. Re pre -
zen to wa nie ich to od po wie dzial ne za da nie. Cie szę 
się, że mo gę współ pra co wać z Mło dzie żo wą Ra dą 

So snow ca. Już nieraz ko rzy sta li śmy z pod po wie dzi 
po przed ni ków. Wie rzę, że i tym ra zem bę dzie po -
dob nie. Pod su waj cie nam po my sły, ale tak że wy ra -
żaj cie swo ją opi nię na te mat te go, co wo kół was się 
dzie je – mó wił pod czas in au gu ra cyj nej se sji Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Mło dzi rad ni wy bra li już swo je pre zy dium. 
Prze wod ni czą cą Ra dy zo sta ła Ju lia To por kie -
wicz, uczen ni ca Tech ni kum nr 2 Ar chi tek to nicz -
no -Bu dow la ne go. Jej za stęp ca mi są Pau li na Ku -
biń ska z IX LO im. W. Szym bor skiej oraz Oskar 
Sa to ra z Bran żo wej Szko ły I Stop nia nr 7 Sa mo -
cho do wo –Me cha tro nicz nej. Ja kie ma ją po my sły 
na dzia łal ność? 

– Głos mło dzie ży jest waż ny w spo łe czeń stwie, 
dla te go chce my jak naj wię cej wnieść. Ma my no we 

po my sły i my ślę, że na sza dzia łal ność bę dzie owoc -
na dla mia sta – mó wi Ju lia To por kie wicz, prze -
wod ni czą ca Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta So snow -
ca, któ ra za po wia da dzia ła nia za kła da ją ce współ -
pra cę se nio rów i osób do ro słych z mło dzie żą i no -
we im pre zy w mie ście. – My ślę, że bę dzie my pręż -
nie pra co wać nad roz wo jem So snow ca i po lep sze -
niem kom for tu ży cia w mie ście – do da je. 

Pau li na Ku biń ska zwra ca uwa gę na pro blem 
eko lo gii i chęć mo bi li za cji mło dzie ży do dzia łal -
no ści pro eko lo gicz nej a rzecz nicz ka MRMS Ali -
cja Si kor ska za po wia da więk szą ak ty wi za cję mło -
dych so sno wi czan do dzia łal no ści na rzecz mia sta.  

Ka den cja Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta So -
snow ca trwa dwa la ta. W obec nym skła dzie Ra -
da pra co wać bę dzie do 2024 ro ku. 

Młodzieżowa Rada już działa
43 radnych liczy w obecnej kadencji Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca. Młodzi radni mają już za sobą pierwsze sesje, a przed sobą realizację własnych pomysłów 
dotyczących miasta.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA SOSNOWCA W KADENCJI  2022-2024

Przewodnicząca: Julia Toporkiewicz, wiceprzewodniczący: Paulina Kubińska, Oskar Satora, 
sekretarz: Wiktor Brzeski, rzecznik: Alicja Sikorska, członkowie: Natalia Banyś, Iwo Barański, 
Oliwia Belka, Marta Bień, Natalia Cupiał, Kacper Duda, Krystian Firek, Martyna Gajda, Jagoda 
Gąciarz, Daria Głowacka, Dariusz Gozdek, Julia Grabowska, Filip Hudy, Wiktoria Ilnicka, Julia 
Kabalak, Grzegorz Karpiński, Natalia Kijak, Jonasz Kłap, Karolina Kozieł, Mateusz Krogulec, 
Karolina Krzyszkowska, Wiktor Marianowski, Dawid Micyk, Szymon Molenda, Mateusz 
Mordziołek, Oskar Mrozowicz, Bartosz Nyga, Nikola Osińska, Mateusz Piątkowski, Antonina 
Romanowicz, Natalia Ryłko, Krystian Sierka, Szymon Siwek, Oskar Stoch, Piotr Stolarczyk, 
Kinga Szeja, Laura Tokarz, Kamil Wojtasiński

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, od lewej: sekretarz Wiktor Brzeski, przewodnicząca Julia 
Toporkiewicz, wiceprzewodnicząca Paulina Kubińska, rzeczniczka Alicja Sikorska, wiceprzewodniczący Oskar Satora.
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Sosnowice 1902 – niełatwe początki
120 lat temu Sosnowiec – wtedy jeszcze jako Sosnowice – uzyskał prawa miejskie. Z tej okazji zapraszam Państwa do zapoznania się z okolicznościami, które poprzedziły  
to ważne historyczne wydarzenie. 

Już w la tach osiem dzie sią -
tych XIX stu le cia gru pa wpły wo wych 
miesz kań ców roz po czę ła sta ra nia 
o nada nie So sno wi com praw miej -
skich. For mal ne wnio ski w tej spra wie 
zo sta ły zło żo ne w 1895 i 1896 ro ku. 
Ten ostat ni za wie rał na wet bar dzo 
kon kret ną pro po zy cję od no śnie na -
zwy no we go mia sta, któ ra na cześć 
świe żo ko ro no wa ne go ca ra Mi ko ła -
ja II mia ła brzmieć: Ni ko łaj grad. Nie -
ste ty, na wet tak da le ko idą ca pró ba 
przy po do ba nia się ca ro wi nie przy nio -
sła ocze ki wa ne go re zul ta tu. Na stęp -
nym waż nym po su nię ciem by ła 
wspól na de kla ra cja (z dn. 23 czerw -
ca 1897 r.) naj za moż niej szych oby wa -
te li do ty czą ca po kry cia kosz tów po -
wo ła nia do ży cia nie zbęd nych miej -
skich in sty tu cji. By li to głów nie 
przed się bior cy róż nych branż i na ro -
do wo ści. Na uwa gę za słu gu je fakt, iż 
cu dzo ziem cy, któ rzy przy jeż dża li 
do Za głę bia ro bić biz ne sy, bar dzo 
czę sto przyj mo wa li ro syj skie oby wa -
tel stwo, co otwie ra ło wie le drzwi i po -
ma ga ło za ła twić wie le spraw.  

So sno wi ce koń ca wie ku for mal nie 
by ły wie lo kul tu ro wą ogrom ną wsią 
no szą cą ce chy śred niej wiel ko ści mia -

sta. Dość do brze ów cze sną sy tu ację 
od da je opis pió ra nie za stą pio ne go za -
głę biow skie go kro ni ka rza – Ma ria -
na Kan to ra -Mir skie go: 

  „Oko ło ro ku 1898 So sno wiec, 
cho ciaż jesz cze był wsią, po sia dał 6 
ho te li: Vic to ria, War szaw ski, Grand, 
Sa ski, Drez deń ski i Nie miec ki, dwa 
te atry – Zi mo wy na 600 osób i Let ni 
na 700 osób, na wet dwa za kła dy fo to -
gra ficz ne: bra ci Alt ma nów i Bro dow -
skie go, dwie cu kier nie: Rosz kow skie -
go i Wi śniew skie go, pięć re stau ra cji 
pierw szo rzęd nych: Za rzyc kie go, Daj -
kow skie go, Ho in ki sa, Be rend ta i Szy -
mań skie go, w któ rych ka wior na mi -
sach po da wa no, a pie czy wa za dar mo -
chę ty le, ile gość mógł skon su mo wać 
i na pchać w kie sze nie. Hej, by ły to 
cza sy, by ły!”.  

 Jak wi dać, miej sco wość dy na micz -
nie się roz wi ja ła. Jed nak że czy ni ła to 
w spo sób ty leż ży wio ło wy, co i cha -
otycz ny. Dla upo rząd ko wa nia i lep -
sze go kre owa nia kie run ków owe go 
roz wo ju na le ża ło po zbyć się sta tu su 
„naj więk szej wsi Eu ro py”. Aby to osią -
gnąć, na le ża ło uzy skać pra wa miej skie. 
Nie wszyst kim jed nak by ło to na rę kę. 
Ist nia ły bo wiem si ły, któ re po noć 

czer pa ły spo re pro fi ty z ist nie ją ce go 
sta tus quo. Po niż szy tekst po cho dzą cy 
z kon spi ra cyj nej ga ze ty Pol skiej Par tii 
So cja li stycz nej „Gór nik” (nr 2 z 1897 
ro ku) w ta ki oto spo sób tłu ma czy 
kwe stię opie sza ło ści ma chi ny urzęd ni -
czej: „Wia do mo że za mia na So snow -
ca, Sielc i Dą bro wy na mia sto dla 
wszyst kich jest po żą da ną, bo po mi -
nąw szy, że car scy urzęd ni cy tak czy 
owak za wsze kraść bę dą, jed nak urzą -
dze nia miej skie przy da ły by się: bru ki, 
la tar nie, stró że noc ni, któ rzy by pil no -
wa li po li cji, aby do spół ki z oprysz ka -
mi nie roz bi ja ła, da lej szpi ta le, re wi zja 
zdro wot na miesz kań fa brycz nych, itp. 
Nie wiel kie to rze czy, ale każ dy przy -
zna, że po trzeb ne. Tym cza sem K. Da -
nil czuk (na czel nik po wia tu bę dziń -
skie go M. N.) do spół ki z gu ber na to -
rem Mülle rem spra wę od wle ka. (…) 
W Piotr ko wie ugrzę zła i na wet 
do War sza wy jej nie po sy ła ją, a zwłó -
czą, aby wy grać w cza sie. Dla cze góż 
to? Ła twa od po wiedź: naj pierw dla te -
go, że by ło by wię cej po rząd ku w po -
wie cie, a tym cza sem Da nil czu ko wi 
naj ła twiej ło wić ry by w męt nej wo dzie, 
na de wszyst ko zaś cho dzi tu o So sno -
wiec, w któ rym, że to le ży w pa sie gra -

nicz nym, nie wol no bu do wać do mów. 
No i przy owym za ka zie wy sta wio no 
je dy ne go tyl ko ze szłe go la ta kil ka dzie -
siąt ka mie nic, i dziw na rzecz, po li cja 
nie za uwa ży ła bu do wy trzy pię tro wych 
na roż nych ka mie nic! No, wy po wiedz -
my gło śno ci chą ta jem ni cę: za każ dy 
bu dy nek Da nil czuk do sta je prze cięt -
nie po 500 rs. ła pów ki, jest więc za co 
oślep nąć. Gdy zaś So sno wiec zo sta nie 
mia stem, to bę dzie wol no bu do wać 
i bez ła pó wek – w tym ca ły sęk” *.   

Oprócz do pro wa dzo nej do iście 
wir tu ozyj ne go po zio mu biu ro kra cji 
oraz wszech obec ne go ła pow nic twa 
trze ba by ło do dat ko wo zmie rzyć się 
ze skut ka mi re stryk cji na ło żo nych 
na Kró le stwo Pol skie po klę sce po -
wsta nia stycz nio we go. Co praw da, 
naj więk sza fa la po po wsta nio wych re -
pre sji już się prze to czy ła, to jed nak 
wciąż bli sko by ło do cza sów, gdy pol -
skie mia sta ma so wo by ły de gra do wa -
ne do sta tu su wsi. So sno wiec miał za -
tem stać się pierw szym no wym mia -
stem po wsta łym po 1863 ro ku. Nie 
by ło to za da niem ła twym do zre ali zo -
wa nia. Trze ba by ło wy ka zać się spo rą 
de ter mi na cją oraz umie jęt nym i dy -
plo ma tycz nym wręcz po dej ściem 

do spra wy. Za rów no de ter mi na cji jak 
i umie jęt no ści tu tej szym eli tom nie 
bra ko wa ło, a wie lo kul tu ro wy i mię -
dzy na ro do wy cha rak ter So sno wic 
mógł za dzia łać tyl ko na ko rzyść.  

Na stęp nym ge nial nym pod wzglę -
dem stra te gicz nym ru chem po czy nio -
nym w 1900 ro ku by ło do pro wa dze -
nie do sca le nia w je den or ga nizm 
grun tów wsi Po goń oraz Sta re go 
i No we go So snow ca. Nad soł ty sem tej 
supertrójwsi zo stał Ste fan Mro kow ski 
– dzia łacz spo łecz ny i przed się bior ca 
za ra zem. Tak więc ko lej ne „pa pie ry” 
zo sta ły zło żo ne, a przy szłe no we mia -
sto zy ska ło do dat ko we te ry to rium. 
Te raz na le ża ło uzbro ić się w cier pli -
wość i cze kać – pil nu jąc jed no cze śnie, 
aby spra wa „nie przy schła”.  

Jak wi dać, ca ły mi la ta mi trwa ła wy -
mia na ko re spon den cji po mię dzy „na -
szą” gru pą ini cja tyw ną, na czel ni kiem 
po wia tu bę dziń skie go, gu ber na to rem 
piotr kow skim, ge ne ra łem gu ber na to -
rem war szaw skim i mi ni ster stwem 
spraw we wnętrz nych w St. Pe ters bur -
gu. Ko niec koń ców wiel ka biu ro kra -
tycz na ma chi na zro dzi ła wresz cie 
owoc, na któ ry z utę sk nie niem cze ka -
no w mie ście – nie mie ście nad Czar -
ną Prze mszą i Bry ni cą.  

10 czerw ca (wg ka len da rza ju liań -
skie go), czy li 23 czerw ca 1902 ro ku 
car Mi ko łaj II pod pi sał akt po sta na -
wia ją cy: „Miej sco wość So sno wi ce po -
wia tu bę dziń skie go, gu ber ni piotr -
kow skiej z przy le ga ją cy mi do niej 
miej sco wo ścia mi utwo rzo ny mi 
na zie miach dwor skich po sia dło ści: 
Gzi cho wa, Siel ce i wsia mi wło ściań -
ski mi: Sta ry So sno wiec, Po goń, Ostra 
Gór ka, Siel ce, za bu do wa nia mi Ra do -
cha, osa dą Blu men ta la wraz z na le żą -
cy mi zie mia mi Ko lei War szaw sko 
– Wie deń skiej, prze kształ cić w nie -
uzy sku ją ce praw po wia tu mia sto o na -
zwie So sno wi ce”. 

Tym sa mym dla ulo ko wa nych 
na 19. ki lo me trach kwa dra to wych 
grun tów i li czą cych so bie ok. 60 tys. 
miesz kań ców So sno wic na de szła no -
wa era. Czas wciąż gna do przo du. 
Od cho dzą lu dzie, prze mi ja ją miej sca. 
Mia sto jed nak ży je i zmie nia się. 
Przy cho dzą na stęp ne po ko le nia 
sosnowiczan – tych z uro dze nia i tych 
z wy bo ru. Z du mą świę tu je my ko lej -
ne rocz ni ce. No si my w ser cach go rą -
ce uczu cia do na sze go ka wał ka świa ta 
urzą dzo ne go nad Bry ni cą i dwie ma 
Prze msza mi.  

 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
* Cytat pochodzi z artykułu Marka Nity pt. „Narodziny 

Miasta”. Został on zamieszczony w wydanej przez 
Muzeum w Sosnowcu w 2002 roku książce 
„Sosnowiec 100 lat dziejów miasta” – praca zbiorowa 
pod red. Jana Walczaka. 

Z Kurierem po Sosnowcu

Jeden z najstarszych widoków dworca. Doprowadzenie w 1859 roku Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej było jednym z głównych czynników rozwoju Sosnowca. 
Pocztówkę udostępnił portal: www.41-200.pl. 

Plac Stulecia – popularna Patelnia na widokówce z czasów początku miasta. W głębi 
kadru znajduje się hotel Victoria, a za nim kamienica przy ul. Przejazdowej – obecnie 
Warszawska 10. W narożnej kamienicy (po prawej) funkcjonował hotel Warszawski 
– obecnej ul. 3 Maja 19. Pocztówkę udostępnił portal: www.41-200.pl. 

Ulica Główna (1910 r.) – obecnie 3 Maja – widok od strony kościółka kolejowego 
w kierunku południowym. Na pierwszym planie hotel Warszawski. Światłodruk 
udostępniony przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Cukiernia Warszawska, założona w 1880 roku, jeszcze we wsi Sosnowice. Znajdowała 
się w miejscu, gdzie obecnie stoi budynek pod adresem 3 Maja 15. Pocztówkę 
udostępnił portal: www.41-200.pl. 
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Sosnowiec szablą stoi
Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Cie ślar w wal ce fi na ło wej tur nie ju pań oka za ła się 
lep sza od Mał go rza ty Ko za czuk (AZS AWF 
War sza wa), wy gry wa jąc fi nał 15:12 i tym sa mym 
obro ni ła ty tuł wy wal czo ny przed ro kiem. Na po -
dium sta nę ła tak że za wod nicz ka TMS Za głę bie 
So sno wiec Zu zan na Len kie wicz, któ ra w sto li cy 
zdo by ła brą zo wy me dal. W czo ło wej ósem ce za -
wo dów upla so wa ły się tak że An ge lia Wą tor oraz 
Ju lia Do biń ska (obie ZKSz So sno wiec). Wą tor 
by ła 5., a Do biń ska 7. 

Krzysz tof Kacz kow ski, no wy mistrz Pol ski sza -
bli stów, w fi na le roz pra wił się z Pio trem Szcze -
pa ni kiem (MUKS Vic tor War sza wa). W de cy -
du ją cym po je dyn ku wy grał 15:8.  

– Cóż moż na po wie dzieć po ta kim suk ce sie? 
Wiel kie, wiel kie bra wa za rów no dla Zu zan ny, jak 
i Krzysz to fa. Do cho wa li śmy się ko lej ne go po ko -
le nia mi strzów i po raz ko lej ny po ka za li śmy, że 
So sno wiec rzą dzi w ry wa li za cji sza bli stek i sza bli -
stów – nie kry je du my Le szek Chło sta, tre ner 
ZKSz So sno wiec. 

Do trzech me da li wy wal czo nych w ry wa li za cji 
in dy wi du al nej so sno wi cza nie do rzu ci li trzy ko lej -
ne krąż ki w ry wa li za cji dru ży no wej. W tur nie ju 
ko biet sre bro wy wal czył eki pa TMS Za głę bie 
w skła dzie: Mar ta Pu da, Zu zan na Len kie wicz, 
Pau li na Po ra da i Zu zan na Po ra da. TMS w wiel -

kim fi na le mu siał uznać wyż szość KKSz Ko nin. 
Nie wie le za bra kło, a w fi na le mie li by śmy bra to -
bój czy po je dy nek dwóch klu bów z So snow ca. 
W pół fi na le eki pa ZKSz ule gła jed nak póź niej -
szym mi strzy niom 44:45 i dru ży na w skła dzie: 
Zu zan na Cie ślar, Ju lia Cie ślar, An ge li ka Wą tor 
i Ju lia Do biń ska wal czy ła osta tecz nie z po wo dze -
niem o brąz. 

Ostat ni me dal do po kaź ne go do rob ku do rzu -
ci li sza bli ści Za głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go. To masz Do mi nik, Krzysz tof Kacz kow ski, 
Mi chał Ko chan, Ra fał Ziar now ski awan so wa li 
do fi na łu ry wa li za cji dru ży no wej. W po je dyn ku 
de cy du ją cym o ty tu le mi strza Pol ski so sno wi cza -
nie ule gli eki pie MUKS Vic tor War sza wa 
i do do mu po wró ci li ze srebr ny mi me da la mi. 

Osta tecz nie do ro bek na szych szer mie rzy to 
dwa zło te me da le, dwa srebr ne i dwa brą zo we. 
Czte ry me da le wy wal czy li za wod nicz ki i za wod -
ni cy ZKSz So sno wiec, dwa to dzie ło sza bli stek 
TMS Za głę bie.  

– Na pew no naj wię cej po wo dów do za do wo le -
nia ma w na szym te amie Zu za Len kie wicz, któ ra 
do brą zu w tur nie ju in dy wi du al nym do rzu ci ła 
sre bro w dru ży nów ce. Eki pa z Ko ni na oka za ła się 
za sil na, ale wi ce mi strzo stwo Pol ski to na praw dę 
do sko na ły wy nik. Nie wie le za bra kło, a o zło to 
wal czy li by śmy z ZKSz-em – uśmie cha się An -
drzej Bil, szko le nio wiec TMS Za głę bie.

Sosnowiecka dominacja w rywalizacji szablistów i szablistek trwa w najlepsze. Podczas rozegranych w Warszawie Mistrzostw Polski seniorów nasi reprezentanci zgarnęli 
aż sześć medali, w tym wygrywając rywalizację w turniejach indywidualnych. Złoto wywalczyli zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Zuzanna Cieślar 
i Krzysztof Kaczkowski.

Sport

Zuzanna Cieślar obroniła wywalczony przed rokiem tytuł mistrzyni Polski w szabli. Podczas tegorocznych 
zmagań po złoto sięgnął także jej klubowy kolega Krzysztof Kaczkowski. Zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu 
Szermierczego wraz z trenerem Tomaszem Dominikiem.

Po raz czwarty odbył się 
w Sosnowcu 
Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im. Henryka 
Średnickiego, jedynego 
Polaka, który sięgnął 
po tytuł mistrza świata 
w boksie amatorskim. 

 
Na rin gu za pre zen to wa li się 
czo ło wi bok se rzy w róż nych ka -
te go riach wa go wych, jak rów -
nież wie ko wych. Nie za bra kło 
przed sta wi cie li go spo da rzy, pię -
ścia rzy Gór ni ka So sno wiec 
z Igo rem So czów ką, Mi strzem 
Pol ski Mło dzi ków na cze le. 
Go ściem ho no ro wym tur nie ju 
był Ma rian Ka sprzyk, by ły 
mistrz olim pij ski. Nie za bra kło 
tak że by łych gwiazd Gór ni ka 
So sno wiec, jak rów nież wdo wy 
po pię ścia rzu, Kry sty ny Śred -
nic kiej. 

Hen ryk Śred nic ki uro dził się 
w 1955 ro ku w Sie mia no wi cach 
Ślą skich. W tam tej szym Gór -
ni ku roz po czy nał ka rie rę spor -
to wą. Po tem bro nił barw klu -

bów z Ka to wic, Ty chów i Ja -
strzę bia -Zdro ju, by osta tecz nie 
zna leźć się w Gór ni ku So sno -
wiec, w któ rym za koń czył ka -
rie rę za wod ni czą, a po tem pra -
co wał ja ko tre ner. Śred nic ki to 
do dzi siaj je dy ny Po lak, któ ry 

zdo był zło ty me dal mi strzostw 
świa ta w bok sie. Sta ło się to 
w 1978 ro ku w Bel gra dzie. 
Zmarł w 2016 ro ku. W So -
snow cu Śred nic ki nie tyl ko 
bok so wał i tre no wał, ale też 
przez wie le lat miesz kał. KP

Pamiętają o mistrzu W skrócie Puchar Polski zostaje 
w naszym mieście

Sześć medali mistrzostw Polski dla naszych reprezentantów

Podczas turnieju im. Henryka Średnickiego nie mogło zabraknąć 
Ludwika Buczyńskiego, mieszkającego w Sosnowcu byłego trenera 
kadry polskich bokserów. 

arc ZKSz w
 Sosnow

cu

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

LEK KO ATLE TY KA 
Ro za lia Ma li na za ję ła trze cie 
miej sce w bie gu na 5 km pod -
czas mi strzostw Pol ski U -20, 
któ re od by ły się w Pia secz nie. 
Re pre zen tant ka MKS-MOS 
Pło mień So sno wiec z cza -
sem 17:34.04 się gnę ła po brą -
zo wy me dal. Dla pod opiecz nej 
tre ne ra Wie sła wa Pasz ty był to 
de biut na tym dy stan sie! 
 
KO SZY KÓW KA 
Za wod nicz ki CTL Za głę bie za -
ję ły czwar te miej sce w mi strzo -
stwach Pol ski U -15. Ze spół Mi -
cha ła Ba tor skie go w tur nie ju fi -
na ło wym w wal ce o brą zo wy 
me dal uległ dru ży nie UKS Fred 
Po li tech ni ka Gdańsk.  
 
KA RA TE 
Je rzy Pry ga z So sno wiec kie go 
Klu bu Ka ra te wy wal czył brą zo -
wy me dal w ku mi te 80 kg pod -
czas VIII Aka de mic kich MP. 
So sno wi cza nin re pre zen to wał 
Uni wer sy tet Ja giel loń ski w Kra -
ko wie. KP

Pił kar ki Czar nych obro ni ły 
wy wal czo ny przed ro kiem Pu -
char Pol ski! Na bo isku w Pu ła -
wach so sno wi czan ki wy gra ły 
ze Ślą skiem Wro cław 4:0. 
Ozdo bą fi na ło wej ba ta lii był 
gol zdo by ty przez Mar ty nę 
Wian kow ską bez po śred nio 
z rzu tu wol ne go. 

Czar ne w tym ro ku nie zdo -
ła ły obro nić mi strzo stwa Pol -
ski, ale Pu cha ru Pol ski nie od -
da ły. To trzy na ste tro feum 
w hi sto rii klu bu. War to wspo -
mnieć, że so sno wi czan ki wy -
stą pi ły w fi na le pią ty raz z rzę -
du. Fa ni ko bie cej pił ki ostrzy li 
so bie zę by na fi nał Czar ne 
– TME SMS Łódź, ale ło -
dzian ki, któ re zde tro ni zo wa ły 
nasz ze spół i się gnę ły w tym se -
zo nie po ty tuł mi strza kra ju, 
nie spo dzie wa nie prze gra ły pół -
fi na ło wą ba ta lię z dru ży ną 
z Dol ne go Ślą ska. 

W 20. mi nu cie fi na łu so sno wi -
czan ki za spra wą Wian kow skiej 

wy szły na pro wa dze nie, któ re go 
jak się póź niej oka za ło, nie od da ły 
do koń co we go gwizd ka. Na po -
cząt ku dru giej po ło wy pro wa dze -
nie pod wyż szyła Ni kol Ka let ka, 
a w 66. mi nu cie trze cią bram ką 
dla Czar nych, a dru gą w tym me -
czu, zdo by ła Wian kow ska ka pi -
tal nym ude rze niem z rzu tu wol -
ne go. Wy nik spo tka nia usta li ła 
Agniesz ka Ję drze je wicz. 

Czar ne po raz 13. się gnę ły 
więc po PP, a dla bram kar ki 
Czar nych, An ny Szy mań skiej, 
był to już 15. fi nał Pu cha ru Pol -
ski! – Na pew no by ły śmy 
przed me czem do dat ko wo 
zmo ty wo wa ne fak tem, że stra ci -
ły śmy ty tuł mi strza Pol ski. 
Spor to wa złość prze ło ży ła się 
na po sta wę w me czu, któ ry bar -
dzo chcia ły śmy wy grać. Uda ło 
się i w pew nym pro cen cie zre ha -
bi li to wa ły śmy się za brak mi -
strzo stwa Pol ski – po wie dzia ła 
po me czu re pre zen ta cyj na 
bram kar ka Czar nych. KP
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Poziomo: 1 – góralska kamizelka z kożucha, 5 – z pępkiem 
pośrodku, 8 – krzyżówkowa zatoka Morza Czerwonego,  
9 – dawna złota moneta francuska, 10 – rumor, 11 – strach,  
12 – młodsza epoka kamienna, 14 – córka Kreona, 16 – wyspa 
na Morzu Śródziemnym, 17 – wojskowy niedorajda,  
19 – szkodliwe dla zdrowia przyzwyczajenia, 21 – pogrzebacz,  
22 – twierdzenie, założenie, 25 – młode łosia, 28 – dłużnik 
wekslowy, 29 – wyścigówka, góral lub składak, 30 – mocno 
rozdrobnione owoce, 32 – starożytne naczynie, 34 – nie 
kupuj w nim kota, 35 – kłopoty, 36 – obsługuje 
obrabiarkę, 37 – futrzana narzutka, 38 – w parze z matką,  
39 – ikrzyca. 
 
Pionowo: 1 – spływa na wyróżnionego, 2 – syn Ikara,  
3 – gatunek marchwi, 4 – na nim doniczki z kwiatami,  
5 – nieład, 6 – zimowa przeszkoda, 7 – współczesny 
przedstawiciel prajaszczurów, 13 – karczmarz,  
15 – tajemnicze, odludne miejsce, 18 – płynny środek 
Ziemi, 20 – gra na deskach, 23 – nieprawda, 24 – imitacja 
rewolweru, 26 – tak kraje, jak mu materii staje,  
27 – wieloczynnościowa maszyna do szycia, 28 
– międzynarodowa umowa, 31 – dochody, 33 – sypia 
na gwoździach.

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2022, EVA WEAVER – LALKI Z GETTA 
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 6/2022

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym dolnym 
rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać  
do 25. dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11. 
 
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną 
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji. 
 
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi rozwiązanie 
krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, związanych 
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce 
„Krzyżówka”. 

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta  
Centrala (32) 296 06 00 

Informacja ogólna 
(32) 296 05 28-29 

Miejski Rzecznik   
Praw Konsumentów  
(32) 296 04 28  

Straż Miejska  
(32) 266 37 83 

Komenda Miejska Policji   
997, (32) 296 12 00, 296 12 55 

Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  
998, (32) 266 04 01 do 02  

Pogotowie Ratunkowe 999, 
 (32) 292 16 04, 292 16 40 

Pogotowie Gazowe 
(32) 266 33 56 

Pogotowie Energetyczne 
991 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
(32) 298 93 87 

Miejski Zakład  
Usług Komunalnych 
(32) 291 79 22 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 
(32) 293 75 56  

Jednostka terenowa Federacji 
Konsumentów w Sosnowcu 
(32) 360-11-38 

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Marcin Margielewski   

Wyrwana z piekła talibów  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Talibowie nie mają 
skrupułów. Swój islamski 
radykalizm wprowadzają 
bezlitośnie i krwawo. 
Terroryzowani przez nich 
ludzie, by przeżyć, 
chwytają się tego, co 
z pozoru wydaje się 
zupełnie niezrozumiałe. 
Nilofar Ayoubi 
do trzynastego roku życia 
wychowywała się jako 
chłopiec. Dzięki temu 
mogła się uczyć 
i wychodzić na ulice, ale 
gdyby talibowie poznali 
jej sekret, 
prawdopodobnie od razu 
by ją zabili.  
Nieraz groziła jej śmierć z ich rąk. Kiedy po dwudziestu latach 
budowania wolności talibowie znowu przejęli kraj, Nilofar i jej 
mąż znaleźli się na liście osób do zabicia i musieli uciekać. Udało 
się. Dzięki temu może świadczyć o zbrodniach terrorystów, 
którzy znowu rządzą Afganistanem… o okrutnym prawie, 
publicznych egzekucjach, uprawach opium, zmuszaniu małych 
chłopców do prostytucji i o tym, że kobiety w jej kraju zostały 
ostatnimi na placu boju w walce z fundamentalistami. 
 
Data wydania: 28.06.2022 r. 

Rozrywka

Clare Mackintosh   

Zakładnik  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Lot Londyn – Sydney. 
Na pokładzie 
stewardesa Mina 
próbuje zapomnieć 
o problemach 
z pięcioletnią córką 
i rozpadającym się 
małżeństwie. Krótko 
po starcie otrzymuje 
jednak bardzo 
niepokojący list 
od anonimowego 
pasażera – ktoś 
informuje ją, że samolot 
nigdy nie dotrze 
do celu… 
Problem w tym, że 
tajemniczy autor notki, 
żeby doprowadzić 
do katastrofy, 
potrzebuje pomocy 
samej Miny. Niestety, wie też, jak ją do tego skłonić. Kobieta staje 
się zakładniczką. Tymczasem samolot ma lądować w Sydney 
za dwadzieścia godzin, podczas których wiele może się jeszcze 
zdarzyć... 
Najnowsza powieść Mackintosh to klaustrofobiczny thriller, który 
zabiera czytelników na pokład, gdzie emocje sięgają zenitu… 
 
Data wydania: 09.06.2022 r. 

Beata SabałaZielińska   

TOPR. Tatrzańska przygoda 
Zosi i Franka   
(Wyd. Prószyński i Ska)

Zosia i Franek po raz 
pierwszy przyjeżdżają 
z rodzicami do Zakopanego. 
Dziewczynka ma dopiero 
siedem lat, ale wie, czego 
chce i jak postawić 
na swoim. Jej starszy o trzy 
lata brat jest bardziej 
nieśmiały. Los chce, że 
wynajmują pokoje 
w rodzinie ratowników 
TOPRu. Gospodarz, pan 
Stanisław Gąsienica, jest już 
na emeryturze. Jego syn, 
Jędrzej, aktywnie działa 
w pogotowiu. A wnuk, 
jedenastoletni Jaś, pójdzie 
pewnie kiedyś w ich ślady. 
Rodzina z Warszawy niewiele wie o górach. Jednak jedenaście 
dni z ratownikami dużo zmieni. „Mieszczuchy” nauczą się 
na własnych błędach, jak bezpiecznie zdobywać Tatry, poznają 
prawdziwe akcje TOPRu i historię pogotowia.  
W tej książce znajdziecie niewiarygodne, zaskakujące, czasami 
smutne, lecz częściej dobrze kończące się historie, które – uwaga! 
– zdarzyły się naprawdę.  
 
Data wydania: 14.06.2022 r. 
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Bądź bardziej stanowcza. 
Twoja uległość może Ci 

przysporzyć kłopotów. Wybierz 
się też w końcu na zakupy i zrób 

generalne porządki w garderobie. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Zabierz przyjaciółkę do kina 
i daj jej się wyżalić. Bardzo 

potrzebuje twojego wsparcia, 
a wstydzi się prosić o pomoc.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Nowy 
partner próbuje Tobą 
manipulować. Postaw sprawę 

jasno i nie daj się 
wykorzystywać. Zastanów się, czy 

na pewno chcesz ciągnąć ten związek.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Dobra 
passa trwa. Wykorzystaj 
przypływ energii i spożytkuj go 

w jakiś szalony sposób. Nie bój 
się wyzwań i nietypowych 

propozycji. To dobry moment na spełnienie 
marzeń i własnych zachcianek. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Będziesz 
mieć teraz sporo wolnego czasu, 
który wykorzystaj z rodziną. 

Długie letnie spacery, wieczory 
w ogrodzie i weekendowe wycieczki 

sprawią, że wasza relacja znacznie się 
poprawi.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Zacznie doskwierać Ci 
samotność… Nie szukaj jednak 

nikogo na siłę. Spróbuj 
odświeżyć dawne znajomości. Czeka 

Cię też wyjazd niespodzianka!  

RAK (22.06. – 22.07.) – Sprawy 
zawodowe powoli się normują. 
Nie licz jednak na długie 

wakacje, bo wciąż musisz 
pracować na swoją pozycję. 

Korzystaj z każdej wolnej chwili i ciesz się 
tym, co masz.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Ktoś 
ewidentnie próbuje zwrócić 
Twoją uwagę. Nie bądź obojętna 

na zaczepki i daj się zaprosić 
na niezobowiązujący spacer. 

Najwyższa chwila na zmiany – nie bój się ich.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Zadbaj 
o siebie i swoich najbliższych. 
Lato sprzyja lepszej diecie 

i większej aktywności 
na świeżym powietrzu. Będziesz 

tryskać energią, którą postaraj się dobrze 
spożytkować.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Mniej 
planuj, więcej działaj. Nie 
zastanawiaj się nad sensem 

każdej zachcianki, tylko od razu 
je spełniaj. Kiedy jak nie teraz? 

Przyniesie Ci to dużo radości i spełnienia.  

SKORPION (23.10. –21.11.) 
– Dostaniesz niespodziewaną 
propozycję pracy. Przemyśl 
wszystkie za i przeciw i podejmij 

odpowiednią decyzję. Zabierz 
ukochaną do kina i postaraj się znaleźć dla 
niej wreszcie więcej czasu. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Czeka Cię intensywny okres 
pod względem wyjazdów 
i imprez. Zaplanuj wszystko 

odpowiednio wcześniej,  
by nic Cię nie zaskoczyło. Będziesz  
czuła się spełniona zawodowo  
i towarzysko.

TEATR  
czerwiec 2022

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię i nazwisko, 
otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie teatru. Warunkiem odebrania 
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 
W sprawie zaproszeń prosimy dzwonić od 30 maja. 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne 
zaproszenia na spektakl „Król Edyp” w dniu 7 czerwca (wtorek) 
o godz. 19.00 oraz dwa podwójne zaproszenia na spektakl 
„Poskromienie złośnicy” w dniu 11 czerwca (sobota) o godz. 18.00.

ZAPROSZENIA

W Dniu Dziecka, na murawie stadionu GKS Katowice, zespół Teatru 
Śląskiego spróbuje pokonać zespół Teatru Zagłębia. Tym razem nie 
na polu działań artystycznych, ale podczas meczu w piłkę nożną. 
W zespołach zagrają artyści, sportowcy i samorządowcy z Sosnowca 
i Katowic. To będzie rewanżowy mecz, ponieważ w ubiegłym roku 
zespół Teatru Zagłębia, prowadzony przez prezydenta Sosnowca 
Arkadiusza Chęcińskiego, pokonał zespół Teatr Śląskiego 6:2 
na stadionie Czarnych Sosnowiec. 

Wielki rewanż meczu Teatr Zagłębia – Teatr Śląski

Jadą  po zwycięstwo

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają pojedyncze 
wejściówki do kina „Helios”. Do odebrania od 31 maja, 
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00. 

BILETY DO KINA

Rozrywka

Czerwcowe granie

Losy rewanżowego spotkania rozstrzygną się na stadionie w Katowicach. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Re wanż jest kon ty nu acją pro jek tu Za głę -
bie//Śląsk – ini cja ty wy opar tej o współ pra -
cę dwóch czo ło wych te atrów Za głę bia Dą -
brow skie go i Gór ne go Ślą ska. 

– Za pra sza my do Ka to wic na me cze re -
wan żo wy. Na prze ciw ko sie bie sta ną dru -
ży ny ar ty stów i sa mo rzą dow ców Ślą ska 
i Za głę bia. Wy nik me czu  jesz cze nie jest 
zna ny i prze są dzo ny, dla te go mu si cie pań -
stwo przyjść. Li czy my na sil ny do ping ki -
bi ców, bo wia do mo, że ki bi ce, po dob nie  
jak wi dzo wie, są dwu na stym za wod ni kiem 
na bo isku. Bar dzo pro si my o wspar cie 
– za pra sza Ja cek Ja brzyk, za stęp ca dy rek -
to ra Te atru Za głę bia w So snow cu, któ ry 
po pro wa dzi po zwy cię stwo so sno wiec ką 
dru ży nę 

Za wod ni cy ro ze gra ją dwie po ło wy, każ -
dą po 30 mi nut. – Wia do mo że w dru ży -

nach za gra ją  dwie pił kar ki klu bów Czar ni 
So sno wiec i GKS Ka to wi ce. Do dat ko wo, 
oprócz pił ka rek Czar nych, na szą dru ży nę 
za si lą tak że ak tor ka Te atru Za głę bia Mi -
ro sła wa Żak, Ce za ry Pod ra za, mistrz świa -
ta w kick bo xin gu i Ka ro li na Chu ras, re pre -
zen tant ka Pol ski w ho ke ju na lo dzie oraz 
Prze my sław Żar ski, au tor kry mi na łów 
 – zdra dza Pa weł Ptak z Dzia łu Pro gra mo -
we go Te atru Za głę bia. 

Mecz roz pocz nie się o godz. 16.30. 
Wstęp jest wol ny. 

To nie ko niec wy da rzeń za pla no wa nych 
na ten dzień. Jesz cze przed me czem ak to -
rzy i ak tor ki Te atru Za głę bia bę dą uczest -
ni czyć w „Błę kit nym mar szu”, któ ry ra no 
przej dzie uli ca mi So snow ca. Marsz or ga ni -
zo wa ny jest w du chu so li dar no ści z oso ba -
mi ze spek trum au ty zmu oraz z ze spo łem 
Asper ge ra przez Szko łę Pod sta wo wą nr 6 
im. Ju liu sza Sło wac kie go w So snow cu.

Kabarety w Muszelce
Mi ło śni cy ka ba re tów już te raz po win ni 
za re zer wo wać w swo ich ka len da rzach 
pią tek 24 czerw ca. Te go dnia świę to wać 
bę dzie moż na nie tyl ko po czą tek wa ka -
cji, bo wiem w am fi te atrze Mu szel ka 
w par ku Ku ro nia w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym od bę dzie się ko lej ny So sno wiec ki 
Iwent Ko me dio wy, czy li cy klicz ne już 
wy stę py ka ba re tów w sto li cy Za głę bia 
Dą brow skie go. Gwiaz dą te go rocz ne go 
SIK-u bę dzie zna ny i lu bia ny lu bel ski 
ka ba ret Ani Mru Mru w skła dzie Mi -

chał Wój cik, Mar cin Wój cik i Wal de -
mar Wil ko łek. Oprócz tej gru py na sce -
nie Mu szel ki po ja wią się rów nież ka ba -
ret No wa ki z Zie lo nej Gó ry, ka ba ret 
Cze su af z Po zna nia oraz Zdol ni 
i Skrom ni, zwy cięz cy ubie gło rocz nej 
Ryb nic kiej Je sie ni Ka ba re to wej. Im pre -
zę po pro wa dzą Klau dia Ha lej cio i Łu -
kasz Za czek. Bi le ty kosz tu ją 90 zło tych. 
Moż na je na być po przez stro nę in ter ne -
to wą bi le ty na. pl lub w Miej skim Do mu 
Kul tu ry Ka zi mierz. TOS

1 środa godz. 16.30 Mecz piłki nożnej: Teatr Śląski – Teatr Zagłębia 
3 piątek godz. 18.00 „Baśnie Andersena” 
4 sobota godz. 16.00 „Baśnie Andersena” 
5 niedziela godz. 12.00 Rodzinna Niedziela Kulturalna: „Baśnie 
Andersena” + atrakcje 
7 wtorek godz. 19.00 „Król Edyp” 
8 środa godz. 19.00 „Utracona cześć Katarzyny W.” 
9 czwartek godz. 19.00 „Kreszany” 
10 piątek godz. 19.00 „Gniew” 
11 sobota godz. 12.00 Letnie warsztaty pszczele 
11 sobota godz. 18.00 „Poskromienie złośnicy” + set DJ’ski 
(MATJAZZ & KICÓ) 
12 niedziela godz. 12.00 Letnie warsztaty pszczele 
12 niedziela godz. 18.00 „Nikaj” 
14 wtorek godz. 17.00 Dzień Teatromana 
18 sobota godz. 11.00 „Powitanie” 
18 sobota godz. 13.00 „Powitanie” 
19 niedziela godz. 18.00 „Uwaga” (Teatr o. de. la)

M
aciej Stobierski

Im pre za ar ty stycz na pod na zwą LGPT, czy li Let nie Gra nie Przed -
sta wień Te atral nych, pod czas któ rej Te atr Za głę bia pre zen tu je 
spek ta kle pre mie ro we w mi ja ją cym se zo nie ar ty stycz nym, ru sza 
już 7 czerw ca i po trwa do 12 czerw ca. 

Pod czas te go rocz nej edy cji wi dzo wie bę dą mie li oka zję zo ba czyć 
spek ta kle: „Król Edyp” „Utra co na cześć Ka ta rzy ny W.”, „Kre szan”, 
„Gniew”, „Po skro mie nie zło śni cy” oraz „Ni kaj”. 

Przy te atrze dzia ła tak że ple ne ro wa ka wiar nia. – Miej sce bę dzie czyn -
ne go dzi nę przed każ dym spek ta klem i po je go za koń cze niu. Są le ża ki, 
lo dy oraz bo ga ta ofer ta ba ro wa. Do dat ko wo w so bo tę 11 czerw ca o go dzi -
nie 20.00 w ka wiar ni cze ka nas set DJ-ski MATJAZZA & KICÓ – za -
po wia da Fi lip Ja ło wiec ki z Dzia łu Pro gra mo we go Te atru Za głę bia. 

Pod czas prze glą du od bę dą się tak że przy go to wa ne dla dzie ci 
„Let nie Warsz ta ty Pszcze le” na te mat ży cia pszczół, któ re już dru gi 
rok za miesz ku ją te atral ną pa sie kę. Za pi sy przyj mu je Aga ta Kę dzia: 
edu ka cja@te atrza gle bia.pl. ST
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